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Relatório de Atividades da Agência Paraná de Desenvolvimento –  

PARANÁ DESENVOLVIMENTO 

 

 

I. Introdução 

 

ESTRUTURA 

A Agência Paraná de Desenvolvimento – PARANÁ DESENVOLVIMENTO tornou-se 
efetivamente operacional em Março de 2013, com a sua instalação física, trazendo ao 
Estado do Paraná a oportunidade de uma estrutura de atração de investimentos e 
promoção do desenvolvimento no nível de outros estados brasileiros, como: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. 

 

Para seu pleno funcionamento dentro das normas aplicáveis, o Conselho de 
Administração da PARANÁ DESENVOLVIMENTO aprovou ainda em 2012: seus Estatuto 
Social, Regimento Interno, Plano de Cargos e Salários, Planos Orçamentários Anual e 
Plurianual.  

 

METODOLOGIA 

Com base em metodologia internacionalmente adotada e disseminada pelo Banco 
Mundial e, nacionalmente pela APEX-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos) para agências de promoção de investimentos, a PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO compôs sua equipe técnica, cujos membros têm comprovada 
expertise nas áreas de: negócios internacionais, atração de investimentos, economia 
internacional, comércio exterior, desenvolvimento regional, dentre outras. Buscando dar 
agilidade aos processos internos e o estrito cumprimento das exigências legais, a equipe 
administrativo-financeira é composta por profissionais com ampla experiência em 
processos e procedimentos aos quais está sujeita a agência. 

 

A contratação dos colaboradores da PARANÁ DESENVOLVIMENTO seguiu 
estritamente o parecer da Procuradoria Geral do Estado. 
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NATUREZA JURÍDICA (AGILIDADE E AUTONOMIA) 

Ressalta-se que, considerando a sua natureza jurídica, a PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO está de acordo com as diretrizes sugeridas pelo Banco Mundial, 
qual seja a constituição de um ente independente, respondendo diretamente para o 
chefe do poder executivo estadual. Referido formato visa dar maior agilidade aos 
processos e a autonomia necessária para as ações de prospecção de novos 
investimentos produtivos na modalidade IED – Investimento Estrangeiro Direto e 
também na expansão de investimentos já instalados. 

 

Tem-se que outras agências com os mesmos objetivos, tais como APEX-BRASIL e 
Investe São Paulo, estão em plena atividade com a mesma natureza jurídica. E, o 
depoimento de seus representantes evidencia que o sucesso de suas ações em muito se 
deve a agilidade e autonomia que lhes são conferidas como serviço social autônomo. 

 

PLANEJAMENTO DA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS  

Nesse sentido, pautada pelas políticas de governo, uma agência de promoção de 
investimentos tem como objetivo: realizar, de forma ordenada e planejada, a 
apresentação do estado como um destino adequado para a implantação de novos 
empreendimentos, bem como, a busca ativa de empresas que tenham aderência às 
atividades produtivas já instaladas no estado para que implantem seus novos 
investimentos na região. 

 

ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS 

Assim, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO, com o apoio de outros órgãos de governo, 
levantou as principais cadeias produtivas do Paraná e identificou os setores em que há 
espaço para a atração de novos investimentos a fim de promover o adensamento dessas 
cadeias. Dentre as principais cadeias produtivas levantadas para fins de prospecção de 
novos investimentos, destacam-se: Automotiva, Tecnologia da Informação e 
Comunicação – TIC, Óleo e Gás, Química, Energia, Plásticos, Papel e Celulose, 
Agroindustrial, Alimentos e Bebidas e, de forma transversal, o setor de biotecnologia. 
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PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

Além da atração de investimentos de empresas ainda não instaladas no Paraná, a 
PARANÁ DESENVOLVIMENTO também tem como desafio a promoção da expansão dos 
investimentos de empresas já instaladas no Estado, buscando o aumento de sua 
competitividade através da inovação e de novas tecnologias, bem como identificar as 
demandas e eventuais gargalos para que sejam viabilizados referidos investimentos. 
Contexto em que, cabe a PARANÁ DESENVOLVIMENTO direcionar referidos pleitos para 
os órgãos de governo mais adequados à sua discussão. 

 

Deste modo, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO atua como um agente de promoção do 
desenvolvimento do estado, contribuindo para a consolidação de uma economia 
sustentável, com alto valor agregado e para a geração de emprego e renda para os 
paranaenses. 

  

Sendo uma breve introdução, a seguir seguem os destaques sobre as ações de 
planejamento e execução das atividades da PARANÁ DESENVOLVIMENTO. 
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II.  Planejamento 

MAPA ESTRATÉGICO 

Considerando o competitivo cenário internacional de atração de investimentos, 
realizadas pesquisas com órgãos similares nacionais (APEX-BRASIL, Investe São Paulo, 
INDI/MG, CODIN/RJ, Sala do Investidor/RS) e verificada a necessidade imediata de 
organização das suas ações para potencialização de resultados, a PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO realizou internamente seu planejamento que resultou no seguinte 
mapa estratégico: 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

Formatado o Mapa Estratégico, restou evidenciado que a PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO tem como principais clientes: de um lado, o Governo do Estado do 
Paraná e seus diversos órgãos e, de outro lado, empresas locais, nacionais e estrangeiras 
com potencial para implantação de novos investimentos no Paraná. 

 

Como agente de promoção de investimentos, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO segue 
as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, sendo a instituição responsável por 
buscar proativamente de novos investimentos e o promover o Paraná como destino 
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atrativo para a instalação de novas unidades produtivas. Sendo as secretarias de estado 
e os demais órgãos de governo também portas de entradas para novos investidores, é 
responsabilidade de a PARANÁ DESENVOLVIMENTO prestar todo o suporte técnico 
necessário a essas instituições a fim de contribuir para a tomada de decisão do 
investidor.  

 

Considerando os potenciais investidores, cabe a PARANÁ DESENVOLVIMENTO 
despender todos os esforços, dentro dos seus limites de atuação, prestando as 
informações necessárias, acompanhando-o junto aos órgãos de governo, enfim, dando 
o conforto necessário para que seja tomada a decisão pela implantação do investimento 
em território paranaense. 

 

DEFINIÇÃO DOS FOCOS ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES 

O Mapa Estratégico proporcionou a base para a definição dos focos estratégicos da 
PARANÁ DESENVOLVIMENTO, quais sejam: 

 Atração de Investimentos; 
 

 Criação de uma central de informações estratégicas; 
 

 Identificação dos Gargalos de Infraestrutura para a implantação de novos 
investimentos produtivos; e 
 

 Atuação para adensamento de cadeias produtivas 

 

 Nesse contexto foram definidas como principais linhas de atuação junto aos 
potenciais investidores: 

 

 Fornecer informações estratégicas sobre o Paraná; 
 

 Identificar de áreas para localização do investimento; 
 

 Apoiar junto às secretarias, municípios e órgãos governamentais; 
 

 Fornecer informações sobre financiamento e recursos humanos; 
 

 Ilustrar o sistema fiscal e benefícios fiscais; e 
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 Estabelecer ampla conexão com instituições e associações empresariais. 

  



 

7 
 

III.  Execução 

 

Definidos os Focos Estratégicos e as ações, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO passou 
prontamente a execução de suas atividades, com vistas a cumprir com os objetivos de 
promoção do desenvolvimento sustentável do Paraná, pela atração de novos 
investimentos e expansão das atividades já instaladas, adensando as cadeias produtivas 
presentes no Estado. 

 

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Nesse sentido, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO atua tanto na prospecção reativa 
como na prospecção proativa de novos investimentos produtivos para o Estado do 
Paraná.   

 

Considerando a prospecção reativa são diversas as fontes que nos têm encaminhado 
potenciais investidores, dentre as quais destacamos: APEX-BRASIL, RENAI, Secretarias 
de Estado e Câmaras de Comércio. 

 

Uma vez que essas empresas nos são apresentadas, passamos a subsidia-las, 
respeitados nossos limites de atuação, com as informações necessárias para o ajuste de 
seus planos de negócios e para a tomada de decisão pelo investimento no Paraná.  

  

Considerando a prospecção proativa, em que a PARANÁ DESENVOLVIMENTO busca 
potenciais investidores, destacam-se os trabalhos junto a empresas referenciais 
paranaenses dos setores automotivo, TIC e Químico (Volvo, Renault, Daf, Caterpillar, 
Brose, O Boticário, Positivo Informática) para a identificação das suas demandas por 
novos fornecedores. Em posse desses levantamentos, alinhados aos estudos setoriais 
realizados, já iniciamos as atividades de busca por potenciais investidores. 

 

OUTREACH 

Destaca-se aqui a importância das ações de Outreach, incluído missões de 
prospecção de investimento. Referidas missões têm seu escopo bem determinado, com 
os setores e empresas-alvo previamente definidos. Outros estados, como: São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco realizam de forma 
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continua esta modalidade de ação, com resultados bastante expressivos na atração 
efetiva de novos investimentos. 

   

Seja de forma reativa ou de forma proativa, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO com 
suas atividades atua além do fornecimento de informações, como um órgão facilitador 
para que o investidor sinta-se confortável para investir no Paraná. Assim, sempre que 
necessário promovemos a aproximação do investidor com as diferentes secretarias, em 
especial:  Secretaria de Planejamento, Secretária de Estado de Indústria, Comércio e 
Assuntos do Mercosul, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de 
Assuntos Estratégicos, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. Da mesma forma, aproximamos o investidor das Câmaras 
de Comércio e órgãos de classe. 

  

 Segue em anexo, a lista de empresas (potenciais investidores e empresas 
referenciais) contatadas pela PARANÁ DESENVOLVIMENTO, no período em questão 
destacando as missões de prospecção internacional Cingapura e Utah USA (Anexo I) 

  

 

CRIAÇÃO DE UMA CENTRAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Geralmente o processo de atendimento aos investidores exige um trabalho intenso 
de preparação de informações estratégicas ao investimento. Para isso há a preparação 
por parte da equipe da PARANÁ DESENVOLVIMENTO de relatórios e preenchimento de 
questionários.  

 

Com vistas a subsidiar de forma ágil e profissional os potenciais investidores e, 
sempre que demandado, os demais órgãos de estado, estruturou-se uma Central de 
Informações Estratégicas para fins de promoção de investimentos. Para criação da 
Central de Informações foi realizado um trabalho intensivo de pesquisas, estudos e 
sistematização de dados oficialmente disponibilizados pelo IPARDES e secretarias, bem 
como por instituições federais (ex. APEX, IBGE, Ministério do Trabalho e Emprego, ABDI, 
MDIC, Ministério da Fazenda), instituições internacionais (ex. Banco Mundial, BID) e 
instituições privadas (ex. FGV, Fundação Dom Cabral).  
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Face à consolidação da Central de Informações, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO 
consegue responder em até 3 (três) dias úteis os formulários iniciais de investimentos 
encaminhados pelos potenciais investidores. 

 

Segue em anexo a lista de atividades realizadas para a consolidação da Central de 
Informações Estratégicas (Anexo II). 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS GARGALOS DE INFRAESTRUTURA 

Outro foco constante do plano de ação da PARANÁ DESENVOLVIMENTO é o 
levantamento de gargalos de infraestrutura que impedem o desenvolvimento da 
atividade produtiva no Estado. A forma mais efetiva de identificação desses gargalos é 
a realização visitas técnicas junto às empresas, onde, essas apontam as dificuldades 
relativas ao tema.  

 

Acrescentando também a aproximação com a Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Logística e a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, com vistas 
a entender os projetos de infraestrutura propostos pelo Estado e apresentar as 
demandas das empresas. 

 

Nesse sentido, destaca-se a realização de Workshop com a SEIL para apresentação 
dos projetos de infraestrutura logística, com vistas a auxilia-los na busca de potenciais 
investidores. Em contrapartida, já tivemos a oportunidade de agendar reunião para a 
apresentação de alguns projetos ao representante de potenciais investidores (Sr. André 
de Montigny – Consul Honorário do Brasil em Mônaco)  

 

 

ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS 

O trabalho de adensamento de cadeias produtivas teve seu início com o 
mapeamento das dezesseis cadeias identificadas no Estado, identificando as principais 
empresas pertencentes a cada um dos elos dessas cadeias. Finda a identificação dos 
elos das cadeias produtivas, através do código CNAE, foram levantadas as empresas- 
âncoras de cada segmento produtivo.   
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Iniciou-se, então, a segunda etapa dessa ação, qual seja o contato com as 
empresas-âncoras (empresas referenciais) para identificação de fornecedores que 
pretendem ver instalados no Estado do Paraná. 

 

Nesse contexto, o trabalho mais intensivo tem sido realizado com as montadoras de 
veículos. Os fatores que colaboraram para essa decisão foram: (i) a existência de 
relevantes montadoras já instaladas no Paraná; (ii) a existência de um polo automotivo 
consolidado (3º do Brasil); (iii) as políticas federais de proteção do setor e, consequente 
necessidade de nacionalização de componentes (Inovar Auto, FINAME, Inovar Peças). 

 

Salienta-se, também, o trabalho realizado junto a Positivo Informática para 
identificação de potenciais fornecedores na área de semicondutores e eletroeletrônica. 
Referida ação também está em consonância com políticas federais de incentivo ao setor 
(PADIS, PPB). 

 

Além das ações, acima destaca-se também a participação da PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO em atividades relacionadas aos APLs, Programa Paraná Aéreo, 
Cadeia de Óleo e Gás. 

 

CONTATOS INSTITUCIONAIS 

Com vistas ao bom encaminhamento de suas atividades, a PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO busca parcerias com entidades que atuem direta ou indiretamente 
nas ações de prospecção de investimentos e que contribuam para a instalação de novas 
unidades produtivas no Paraná. 

 

Assim, a PARANÁ DESENVOLVIMENTO realizou contatos institucionais com: 

 Secretarias de Estado; 
 Entidades de Classe: FIEP, FAEP, FECOMÉRCIO, ACP, SEBRAE, TECPAR, 

IPARDES, FOMENTO PARANÁ, BRDE e IAP; 
 Prefeituras, Agências de Desenvolvimentos Regionais e Agências 

Municipais de Desenvolvimento; 
 Órgãos de Fomento: BNDES, FINEP e BID; 
 Órgãos Federais: APEX, ABDI, MIDC/RENAI; 
 Consultorias Internacionais: KPMG (Brasil, Reino Unido e Japão), OCO 

Global, China Invest, PWC, Ernst & Young, Deloitte; 
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 Organismos estrangeiros de promoção de Investimentos: UK Trade & 
Investment, JICA e Jetro (Japão), IE Singapore (Cingapura); 

 Consulados e Câmaras de Comércio; 
 Representações do Brasil no Exterior; 

 

RESUMO EXECUTIVO DAS AÇÕES DA AGÊNCIA 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADO 

Promoção de Investimento 

Apresentação do estado 
como um destino adequado 
para a implantação de 
novos empreendimentos, 
bem como, a busca ativa 
de empresas que tenham 
aderência às atividades 
produtivas já instaladas no 
estado para que implantem 
seus novos investimentos 
na região. 

Empresas Atendidas de 
março 2013 à Novembro 

2013 
 

182 

Adensamento de Cadeias 
Produtivas 

Levantamento das 
principais cadeias 
produtivas do Paraná e 
identificação dos setores 
em que há espaço para a 
atração de novos 
investimentos a fim de 
promover o adensamento 
dessas cadeias. 

Mapeamento das cadeias 
produtivas no Estado. 
 

16 

Promoção Desenvolvimento 

Identificação de segmentos 
econômicos estratégicos, 
através do desenvolvimento 
de projetos estruturantes 

Projetos Estruturantes em 
desenvolvimento na 

agência: 6 

Contatos Institucionais 

Contatos realizados com 
associações, entidades e 
organizações estabelecidas 
no Estado e fora dele 

136 

Segmentos Econômicos 
Número de empresas 
atendidas por segmento 
econômico 

Segmentos Atendidos: 

24, 182 empresas 
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GRAFICO1 – EMPRESAS ATENDIDAS POR SEGMENTO ECONÔMICO 

 

 

Seguem as informações em anexo (Anexo III). 

IV. Conclusão 

  

O presente relatório teve como objetivo demonstrar as principais ações em 
andamento dentro da Diretoria Técnica da PARANÁ DESENVOLVIMENTO respeitando o 
seu planejamento inicial e as diretrizes apontadas em seu Plano de Ação. 

 

Muitas das ações apresentadas ainda estão em andamento, pois, devido ao curto 
período de atuação da PARANÁ DESENVOLVIMENTOS, efetivamente seis meses, estão 
em estágio de maturação. Ressalta-se que, via de regra, ações de prospecção de 
investimentos têm um ciclo por investidor estimado entre 12 e 24 meses.  

 

Para o sucesso das atividades de promoção de investimentos, reitera-se a 
importância das ações proativas, incluindo as missões de outreach, que tem sido objeto 
de políticas contínuas de outros estados que conseguem resultados expressivos na 
atração de novas unidades produtivas. 
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Considerando as ações de prospecção conforme os padrões propostos, projeta-se o 
Estado do Paraná como um dos Estados com o maior potencial para a atração de novos 
investimentos na América do Sul.   
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ANEXO I 

Contato com investidores realizados pela Agência com estimativa de investimentos: 

 

Data Empresa SETOR 

1 RPM  (Fabricação de filtros para troca de óleo 
em máquinas pesadas) – EUA Automotivo 

2 CICODOR (Fabricação de Portas) - Portugal Moveleiro 

3 PROSPER (Fabricação de Prisioneiros e 
Parafusos) – França Metal Mecânica 

4 CLEANFIX (ventiladores reversíveis para 
máquinas agrícolas) – Alemanha Metal Mecânica 

5 EFI (Fabricação de sensores para automóveis) – 
França Automotivo 

6 IHOME (Fabricação de Kits para casas) - Paraná Construção Civil 

7 ISOTRON (Fabricação de componentes 
eletrônicos) – Paraná TIC 

8 Vacci-Vet (Fabricação de Vacinas Veterinárias) – 
Canadá (Fomento Paraná) Biotecnologia 

9 Grupo O Boticário (Fabricação de Perfumes e 
Cosméticos) Cosméticos 

10 Barion (Fabricação de Alimentos) - Paraná Alimentos e Bebidas 

11 EDIS (Incorporadora de Smart Cities) – 
Cingapura (SEPL) Serviços 

12 STEVANATO (Fabricação de vidraria para 
Indústria de Medicamentos) – Itália  

Embalagens 
Minerais não Metálicos 

13 Shandong Linglong Tyre Co. (Fabricação de 
Pneus) - China  Pneus/Automotivo 

14 VW/Audi (Montadora) – Alemanha (SEPL) Automotivo 

15 Akiyama (eletrônicos) – Brasil TiC 

16 Sunlight Technologies, LLC (Painéis solares) – 
EUA 

Energia 

17 Volvo do Brasil (montadora) – Suécia Automotivo 

18 Cattini (Fabricação de Engrenagens) - Itália Automotivo 

19 Danfan (Montadora de Caminhões) – China Automotivo 

20 Brose (Fabricação de Autopeças) – Alemanha Automotivo 

21 Deger (Fabricação de Painéis Solares) – Alemanha Energia 
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22 Positivo Informática (TIC) – Brasil TIC 

23 Sunningdale (Fabricação de Autopeças) – 
Cingapura 

Energia 

24 ICA – Investment Consult (Biotecnologia) – 
Holanda Biotecnologia 

25 Schattdecor (Fabricação de Papéis) – Alemanha Moveleiro 
Químico 

26 DAF/PACAR (Montadora) – EUA Automotivo 

27 Caterpillar (Autopeças) – EUA Automotivo 

28 Paschoal (Metalurgia para setor automotivo) – 
Brasil Automotivo 

29 Biomax (Biotecnologia para tratamento de 
resíduos) – Cingapura 

Biotecnologia 

30 Impress (Fabricação de Papéis) – Brasil Papel e Celulose 

31 Lamigraf (Fabricação de Papéis) – Espanha Papel e Celulose 

32 Interprint (fabricação de papéis) – Alemanha Papel  

33 Hapner & Kroetz Advogados (fábrica de copos) 
– Chile Papel 

34 Luiz Sória & Renato Luhr – (fertilizante “contra” 
incêndio) – Brasil Químico 

35 Motiva S/A (fabricação de motos elétricas) – 
Brasil 

Veículos 

36 Guararapes / Repinho / Sudati (fabricação de 
placas de madeira) – Brasil Madeira 

37 Polizzi Representações (fabricação de papéis e 
impregnação) – Brasil 

Papel 

38 COPLAC (Fabricação de autopeças) - Brasil  Textil Automotivo 

39 Trombini (fabricação de papéis) – Brasil Madeireiro 

40 Eurostar (Autopartes) – Brasil Automotivo 

41 Membracel Saúde 

42 Plant Bem Químico 

43 Daisteel Eletro Mecânica 

44 RS Comandos Elétricos Eletroeletrônico 

45 Viaplan Engenharia Engenharia 

46 Frangos Canção Alimentos 

47 AGH Advanced Global Health Saúde 

48 Brenntag Óleo e Gás 

49 Mecen IPC Químico 
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50 Theoto Madeira/Saúde/Alimen 

51 Nedo Energia 

52 Harris Soluções em Comunicação do Brasil Radio Comunicação 

53 Proinlosa (Espanha) Automotivo 

54 
 Durapower Energia 

55 Fong's Engineering Eletro Metal Mecânica 

56 Racer Technology Eletro Metal Mecânica 

57 Dou Yee Eletro Metal Mecânica 

58 CWT Serviços 
Logística 

59 
Meat Traders Association - Singapore 

Serviços 
Alimentos e Bebidas 

60 Advanced Integrated Manufacturing Corp. Ltd.  TIC 

61 Christel TIC 

62 Amtek TIC 

63 NACE International Serviços 

64 
Rutledge Global Group of Companies 

Serviços  
Segurança 

65 Temasek International Serviços 

66 TRI-STAR Industries Eletro Metal Mecânico 

67 CEH Group Química 
TIC 

68 RIM Polymers Industries  Química 

69 New Ressources Technology Serviços 

70 
Armstrong Industrial Corp 

TIC 
Automotivo 

71 Jason Electronics TIC 

72 AVA - Agri-food & Veterinary Authority of 
Singapore Serviços 

73 Global Tech Systems Tecnologia 

74 CWT Commodities Logistica 

75 Nicols Automotivo 

76 Ferplast Plásticos 

77 Ifer Automotivo 

78 GT- Foods Alimentos e Bebidas 
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79 Thiessen Krupp Eletro Metal Mecânica 

80 Denso do Brasil Automotivo 

81 AAM do Brasil Automotivo 

82 CNH Automotivo 

83 Montana Agriculture Automotivo 

84 Qualität Alimentos e Bebidas 

85 Alto do Vale Alimentos e Bebidas 

86 Wells Fargo Commercial Banking Serviços 

87 Action Target, Inc.  Metal Mecânica 

88 Access Technology Solutions TIC 
Serviços 

89 CAO Group, Inc Saúde 
Bioquímico 

90 Cristopher Publications, Inc Gráfico 

91 Cuisine Unlimited, Inc.  Alimentos e Bebidas 

92 Echelon Engine LLC Automotivo 

93 inWhatLanguage Serviços 

94 Kaddas Enterprises, Inc.  Plásticos 

95 Rio Tinto - Kennecott Utah Copper Mineração 

96 Lithium Storage Incorporated Energia 

97 Pixio TIC 

98 Randall K. Edwards Serviços 

99 World Trade Center Utah Serviços 

100 
Spa Lapinha 

Saúde 
Hotelaria 

101 Telefônica VIVO Comunicação 

102 Coamo Agroindustrial Cooperativa Alimentos e Bebidas 

103 Electrolux do Brasil Eletro Metal Mecânica 

104 GVT Comunicação 

105 Mondelez Brasil Alimentos e Bebidas 

106 C. Vale Cooperativa Agroindustrial Alimentos e Bebidas 

107 Cooperativa Agroindustrial Lar Alimentos e Bebidas 

108 Cocamar Cooperativa Agroindustrial Alimentos e Bebidas 
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109 Spaipa S/A Alimentos e Bebidas 

110 Usaçucar - Usina Santa Teresinha Alimentos e Bebidas 

111 Cooperativa Agrária Agroindustrial Alimentos e Bebidas 

112 Móveis Gazin Varejo 

113 Belagrícola Alimentos e Bebidas 

114 Copacol - Cooperativa Agroindustrial Consolata Alimentos e Bebidas 

115 Castrolanda Laticínios 
Alimentos 

116 Integrada Cooperativa Agroindustrial Alimentos e Bebidas 

117 Coopavel Cooperativa Agroindustrial Alimentos e Bebidas 

118 Fertipar Fertilizantes Químico 

119 Batavo Cooperativa Agroindustrial Alimentos e Bebidas 

120 Tradener Comercialização de Energia Energia 

121 ALL Malha Sul Logística 

122 Potencial Petróleo Óleo e Gás 

123 
Arauco do Brasil 

Madeireiro 
Químico 

124 Philco Eletro Metal Mecânica 

125 Cooperativa Agroindustrial Copagril Alimentos e Bebidas 

126 Companhia Cacique de Café Solúvel Alimentos e Bebidas 

127 WHB Fundição Eletro Metal Mecânica 

128 Berneck S.A. Painéis e Serrados Madeireiro 

129 Cooperativa Agropecuária Sudoeste Ltda - 
Coasul Alimentos e Bebidas 

130 Arcelor Mittal Gonvarri Mineração 

131 Mili Papéis 

132 Tesa Brasil Ltda.  Metal Mecânica 

133 Cia de Cimento Itambé Construção Civil 

134 Capal - cooperativa Agropecuária de Araxá Ltda.  Alimentos e Bebidas 

135 Grupo CR Almeida Construção Civil 

136 Nortox S.A.  Químico 

137 CCR Rodonorte Serviços 
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138 
Masisa do Brasil Ltda 

Madeireiro 
Químico 

139 Companhia Povidência Indústria e Comércio Químico 

140 Ouro Verde Transporte e Locação Logística 

141 Irmãos Passaúra S.A.  Eletro Metal Mecânica 
Serviços 

142 Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus Alimentos e Bebidas 

143 Construtora Triunfo Construção Civil 

144 Prati - Donaduzzi Saúde 

145 Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos Construção Civil 

146 CONFEPAR Agroindustrial Cooperativa Central Alimentos e Bebidas 

147 Laticínio PicNic Alimentos e Bebidas 

148 Lider Alimentos do Brasil Alimentos e Bebidas 

149 Cooperativa Frimesa Alimentos e Bebidas 

150 WNI do Brasil TIC 

151 D'Belini Consultoria Serviços  

152 Embrart Embalagens 

153 Cardia Saúde 

154 Jotec Saúde 

155 Led Design Serviços 

156 Lib Refrigerantes Alimentos e Bebidas 

157 Led Design Eletro Eletrônica 

158 Lib Refrigerantes Alimentos e Bebidas 

159 Mosaic Fertilizer Inc Químico 

160 Everdry Químico 

161 Thork Trading Serviços 

162 Dalpare Metal Mecânica 

163 Previtech Vacinas Biotecnologia 

164 IMS Laboratórios Biotecnologia 

165 Bcker Hydraulics GmbH Metal Mecânica 

166 A. Berger Präzisionsdrehteile GmbH & Co. KG Metal Mecânica 

167 Brehm Pr6azisionstechnik GmbH & Co. KG Metal Mecânica 
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168 H.J. Dieckmann GmbH &Co. KG Metal Mecânica 

169 Kurt Eberle GmbH & Co. KG Metal Mecânica 

170 Gildemeister Italiana S.p.A. Metal Mecânica 

171 Güntert Präzisionstachnik GmbH Metal Mecânica 

172 Hacker Feinmechanik GmbH Metal Mecânica 

173 Heinrichs & Co. KG Metal Mecânica 

174 Kössler Technologie GmbH Metal Mecânica 

175 Erich Lacher Präzisionstechnik GmbH & Co. KG Metal Mecânica 

176 Räuchle GmbH & Co. KG Metal Mecânica 

177 Rumpel Präzisionstechnik  Metal Mecânica 

178 Star Micronics GmbH Metal Mecânica 

179 Tittel Feingerätetechnik GmbH & Co. KG Metal Mecânica 

180 Veldener Präzisionstechnik GmbH Metal Mecânica 

181 FMI e V Serviços 
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ANEXO II 

Para a construção desta base de informações foram realizadas as seguintes tarefas: 

 

ATIVIDADE AÇÃO HISTÓRICO 

1 Apresentações a Investidores 

Atualização do material de 
divulgação do Estado. 
Foram atualizados os 
dados econômicos e 
visuais constantes das 
apresentações já 
existentes. 

2  Cadeias Produtivas 

Preparação de 
apresentações com dados 
georeferenciados 
demonstrando o recorte de 
16  cadeias produtivas. 

3 Projeto Banco de áreas 

Levantamento de possíveis 
áreas para instalação de 
novos empreendimentos. 
Pesquisa junto a 
incorporadoras, 
imobiliárias e município 
sobre disponibilidade de 
terrenos. 

4 Projeto de Central de Informações 

Levantamento de dados e 
informações bem como, 
análise das metodologias 
de cálculos de custos 
relacionados à energia 
elétrica, mão de obra e 
formação de custo de gás 
entre outras 

5 Apresentações Setoriais (Setor de Alimentos, 
Setor Leiteiro) 

Confecção de material 
personalizado para 
atendimento das Empresas 
do Setor Alimentício e 
Lacteos. 

6 Boletins Informativos (Edis, Deloitte) 

Confecção de boletins 
informativos para 
prestação de informações 
a consultorias que 
representavam serviços a 
investidores 
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ANEXO III 

Ações relacionadas ao adensamento de cadeias produtivas e outros 

ATIVIDADE AÇÃO HISTÓRICO 

1 Reunião com Montadoras: Volvo, Renault, 
Caterpillar e DAF. 

Reunião com as 
Montadoras para que as 
mesmas pudessem 
identificar fornecedores 
que comporiam o elo 
produtivo no Estado, 
para, desta forma maior 
adensar a cadeia no 
Estado. 

2 Reunião com O Boticário 

Reunião para a 
identificação de 
potenciais fornecedores 
e discussão dos 
investimentos 
recentemente 
realizados pelo Grupo 

3 Reuniões com Positivo Informática 

Reuniões para 
discussão da 
possibilidade de 
formatação de 
programa de atração de 
fornecedores de TIC e 
eletroeletrônica 

4 Levantamento Setorial 

Realização de 
levantamentos setoriais 
com a busca das 
principais empresas por 
cadeia produtiva, bem 
como, identificação de 
seus sistemistas. 
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Atividades Gerais 

ATIVIDADE AÇÃO HISTÓRICO 

1 Projeto APLs 

Troca de informações 
sobre as métricas de 
desempenho das empresas 
atuantes no APL. 
Proposição de projeto de 
diagnóstico nos APLs 
existentes no Estado para a 
Rede APL.  

2 Eventos 

Reunião de dois dias no 
Palácio do Guanabara para 
entendimento da 
metodologia de atração de 
investimentos pelo 
Financial Time. 

3 Eventos 

1) Rodada de 
Negócios 
Redepetro; 

2) Guarapuava, 
Estratégias de 
Atração de 
Investimentos; 

3) Apresentação 
Agência (Maringá, 
Londrina e 
Cascavel 

4 Projeto de Apresentação da PARANÁ 
DESENVOLVIMENTO 

Reunião que será 
coordenada pela Agência 
que pretende reunir os 
principais órgãos 
envolvidos na atração de 
investimento no país 
(BNDES,FINEP,etc) 

5 Projeto de Divulgação 
Apresentações da 
Paraná Desenvolvimento 
para empresários locais 
e futuros investidores 

6 Treinamento 
Treinamento da Equipe 
para uso de ferramenta 
de gestão 
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7 Projeto Paraná Aéreo Colaboração com a SEIM 
para implantação de 
polo aéreo em Maringá. 

9 Projeto Pontal do Pré-sal 

Reuniões de 
alinhamento e 
discussões para inicio do 
projeto de infraestrutura 
na região de Pontal do 
Paraná em colaboração 
com a SEPL. 

 



 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

1. A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO 

 

A Agência Paraná de Desenvolvimento – “Paraná Desenvolvimento”, instituída pela Lei Estadual 
no. 17.016/2011, constitui pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse e 

finalidade públicos, sob a modalidade de serviço social autônomo. 

 

Sua missão institucional consiste na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado 

do Paraná pela: (i) prestação de serviços de atração de investimentos econômicos, com ênfase na 

identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas e expansão 

das empresas já instaladas, por consequência, em novos empregos, com a otimização dos recursos 

energéticos e modernização tecnológica;  (ii)  identificação de áreas potenciais de investimentos; e (iii) 

apresentação de soluções para o fomento das economias regionais, observando a vocação produtiva de 

cada município paranaense. 

 

Nesse contexto, a Paraná Desenvolvimento arregimentou no mercado, em 2013, equipe 

altamente capacitada para a execução de suas atividades fins, apresentando (conforme abaixo elencado) 

expressivos resultados que impactam significativamente no incremento do perfil industrial do Estado. 
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2. AS ATIVIDADES DA PARANÁ DESENVOLVIMENTO 

A atuação da Agência Paraná se divide em dois grandes eixos de atendimento:  

1. Projetos de Desenvolvimento Setorial - projetos concebidos para impulsionar os setores 

produtivos prioritários do Paraná, onde se busca a atração de empresas-chaves com o objetivo de 

adensamento das cadeias produtivas, ainda dentro deste eixo de atuação, a Paraná Desenvolvimento 

presta o serviço de suporte à empresa que queira se instalar no Estado fornecendo informações 

estratégicas, colaborando na definição da área e local para implantação e ajudando elucidar o sistema 

tributário local e nacional; e 

2. Projetos de Desenvolvimento Regional - projetos de cooperação técnica para elaboração de 

programas de desenvolvimento econômico para atração de novos investimentos produtivos. Por meio de 

metodologia especificamente desenvolvida para este trabalho, a Paraná Desenvolvimento analisa de 

maneira abrangente as condições presentes no munícipio e, de maneira participativa, identifica os 

desafios e aponta um plano de ação. 

 

2.1. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL   

 

 ATENDIMENTO A POTENCIAIS INVESTIDORES 

 

Entre fevereiro de 2013 (marco de início das atividades operacionais da Paraná Desenvolvimento 

e dezembro de 2014, foram atendidas 270 empresas nacionais e estrangeiras, com uma possibilidade de 

investimento total em torno de R$ 5 bilhões. Importante notar que o processo de tomada de decisão de 

investimento por parte das empresas é de médio a longo prazo. Assim, dentre as empresas atendidas, 

existem algumas que ainda não terminaram seu processo de investigação e decisão pelo local de 

implantação.  

 

Um fato a ser destacado é a diversidade dos setores a que pertencem as empresas atendidas, 

quais sejam: automotivo, metal-mecânico, químico, serviços, alimentos e bebidas, comunicações, papel, 
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moveleiro, médico-farmacêutico, petróleo e gás, construção civil, tecnologia da informação e 

comunicação, minerais não metálicos, biotecnologia, borracha, têxtil e aeroespacial. 

 

Os atendimentos realizados, resultaram até dezembro de 2014, na formalização com o Estado das 

intenções de investimentos de 34 empresas. Referida formalização se dá com o protocolo de solicitações 

de adesão aos benefícios do Programa Paraná Competitivo junto a Secretaria de Estado da Fazenda. O 

quadro abaixo reflete os pedidos já formalizados. 

 

 

  Empresa  Atividade / 

setor  

PC ou 

regime 

especial  

Previsão 

aproximada 

de 

investimento 

(R$)  

Número do 

protocolo 

Data de 

protocolo 

1 
RPM Industries Brasil Ltda.  Automotivo  PC 2 milhões 

12.126.181-

2 
28/08/2013 

2 

Botica Comercial 

Farmacêutica Ltda. 

(Boticário) 

Cosméticos PC 2 milhões 
12.126.019-

0 
23/08/2013 

3 

Harris Comunicações e 

Participações Ltda.  
Comunicações  RE  12,2 milhões  

13.162.909-

5 
17/04/2014 

4 

Ecogames Distribuição e 

Serviços Ltda.  
TIC  RE  1,7 milhão  

13.131.488-

4 
25/03/2014 

5 

Tyson Do Brasil Alimentos 

Ltda.  

Alimentos & 

bebidas  
PC  8 milhões  

13.071.734-

9 
31/01/2014 

6 

Metalkraft  S/A Injeção e 

Usinagem 
Automotivo  PC  29,6 milhões  

13.161.983-

9 
16/04/2014 

7 
MILI S/A Papéis  PC  150 milhões 

13.093.597-

4 
  

8 

Dalpare Reciclagens 

Metálicas Ltda. 

Reciclagens 

metálicas (metal 

mecânica)  

PC  2,7 milhões 
13.173.661-

4 
29/04/2014 
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9 

Schattdecor do Brasil Ind. e 

Com Ltda. 

Moveleiro / 

químico 

(impressões em 

madeira)  

RE  100 milhões 
13.161.937-

5 
16/04/2014 

10 
Lacticínios Tirol Ltda.  Laticínios  PC  215 milhões 

12.027.812-

6 
09/07/2013 

11 Tundra Agroindustrial Ltda.  Agroindustrial  PC  10,6 milhões     

12 

GloriaMed do Brasil Ltda.  

Meias de 

compressão / 

Saúde 

(*protocolo do 

PC já assinado 

mas no aguardo 

do Regime 

Especial para 

fruição do 

benefício)  

PC e RE  1,5 milhão 
13.114.727-

9 
11/03/2014 

13 

Alltech do Brasil 

Agroindustrial Ltda.   
Química  PC  25 milhões 

13.204.375-

2 
23/05/2014 

14 
Neomex Hospitalares Ltda.  

Equipamentos 

médicos  
PC  15,3  milhões 

13.174.330-

0 
29/04/2014 

15 
Bionovis S/A Fármacos  PC  500 milhões 

13.173.679-

7 
29/04/2014 

16 

FT Sistemas, Serviços e 

Aerolevantamento S/A 

(Flight tech)  

Indústria 

aeronáutica e 

de defesa  

PC  90 milhões 
13.179.568-

8 
05/05/2014 

17 

Interprint do Brasil Indústria 

de Papéis Decorativos Ltda.  

Papéis 

decorativos  
PC  90 milhões 

13.179.578-

5 
05/05/2014 

18 

GEO Elétrica Tamboara 

Bioenergia SPE Ltda.  

Reciclagem de 

resíduos (álcool 

e açúcar)  

PC 60 milhões 
13.256.828-

6 
10/07/2014 
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19 

Seara Alimentos Ltda.  

Alimentos - 

abatedouro de 

aves 

PC 24 milhões 
13.271.377-

4 
22/07/2014 

20 

ATTO-NME Nacional 

Montadora Elétrica Ltda – 

ME 

Montadora de 

veículos 

elétricos 

PC 380 milhões 
13.253.843-

3 
08/07/2014 

21 

Incepa Revestimentos 

Cerâmicos Ltda.  
Cerâmica PC 

57,3 milhões 

13.281.629-

8 30/07/2014 

22 
Mondelez Brasil Ltda.  

Alimentos e 

Bebidas 
PC 

200 milhões 

13.294.211-

0 07/08/2014 

23 

Novozymes Latin america 

Ltda.  

Químico / 

Biotecnologia 
PC 

460,7 

milhões 

13.297.979-

0 12/08/2014 

24 

Global Steering systes do 

Brasil Industria de 

Componentes Automotivos 

Ltda.  

Automotivo  PC 13,6 milhões 
13.313.518-

9 

25/08/2014 

25 Vila Nova Energia Ltda.  Energia PC 60 milhões     

26 
Indústria de Compensados 

Guararapes Ltda.  
Madeira PC 27,5 milhões 

13.407.614-

3 
12/11/2014 

27 
Indústria de Compensados 

Sudati Ltda.  
Madeira PC 8,6 milhões 

13.407.626-

7 
12/11/2014 

28 
Indústria de Compensados 

Sudati Ltda.  
Madeira PC 2,6 milhões 

13.420.849-

0 
24/11/2014 

29 
Indústria de Compensados 

Sudati Ltda.  
Madeira PC 8,6 milhões 

13.420.859-

7 
24/11/2014 

30 
Indústria de Compensados 

Sudati Ltda.  
Madeira PC 9,2 milhões 

13.420.827-

9 
24/11/2014 

31 
Marini Indústria de 

Compensados Ltda.  
Madeira PC 8,6 milhões 

13.420.869-

4 
24/11/2014 

32 
Toshiba Infraestrutura 

América do Sul Ltda 
Energia PC 25,7 milhões 

13.432.147-

1 
  

33 Madeira Madeira Madeira PC       
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34 

Palha Indústria de Alimentos 

Ltda. 

Alimentos e 

bebidas 
PC 1,1 milhões   

  

              

TOTAIS    

R$ 2,54 

bilhões     

 

 

O total de investimentos dos protocolos acima mencionados é de R$ 2,54 bilhões. 

 

Acrescente-se ao quadro acima, algumas empresas que, embora não tenham formalizado seus 

pedidos, encontram-se em estágio avançado de prospecção, dentre as quais destacam-se: (i) Great Wall 

(montadora chinesa de SUVs com investimento projetado de U$500 milhões);  (ii) ZC Huber Brazil 

(fabricante chinesa de pneus com investimentos projetados de U$200 milhões; (iii) Hankook Tires (empresa 

sul-coreana com investimento projetado de U$300 milhões). Sendo que para a Hankook e para a Great Wall 

foram apresentadas pelo Estado Propostas de Valor, com benefícios e incentivos ofertados.  

 

Todas as informações sobre os potenciais investidores, seus investimentos e relatórios produzidos 

pela Paraná Desenvolvimento são tratados em bases estritamente confidenciais. 

 

 

 OS SETORES PRODUTIVOS E AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Dentre os setores produtivos prioritários do Estado do Paraná, dois em especial foram 

trabalhados: os setores Automotivo e de Tecnologia da Informação e Comunicação. No setor automotivo, 

desenvolvemos um Programa de Fortalecimento da Cadeia Automotiva no Paraná, onde entramos em 

contato com os principais atores do setor no estado (em geral, montadoras e grandes fornecedores) para 

investigar quais elos da cadeia necessitam de incremento dentro do Paraná. Foram visitadas as seguintes 

empresas referência do setor: Volvo, Renault, Caterpillar, DAF/Paccar, Fiat Powertrain, Audi/Volkswagen. 

 

Da mesma maneira, estamos desenvolvendo um programa na área de Tecnologias de Informação 

e Comunicação, mais especificamente ‘hardware’, denominado PROHARDWARE, que tem por objetivo o 

fortalecimento da cadeia produtiva do setor de hardware no Paraná. Juntamente com a Paraná 

Desenvolvimento, os atores participantes deste programa são: Secretaria de Estado do Planejamento e 
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Coordenação Geral do Paraná (SEPL), Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 

Paraná (SETI), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR), Fundação Araucária e Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). Nas 

atividades para o estabelecimento deste programa, já foram realizadas visitas às instituições referência 

do setor no estado: Positivo, TECPAR, Assespro, CITS, Datacom.  

 

A Paraná Desenvolvimento é, também, a executora do Programa PARANAEREO (Programa 

Paranaense de Desenvolvimento do Setor Aeronáutico e de Defesa – Lei nº 17.510, de 07/03/2013), que 

tem a finalidade de atrair investimentos da cadeia produtiva da indústria aeronáutica e de defesa e é 

coordenado pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul do Paraná (SEIM). 

 

2.2. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 PROGRAMA MUNICIPAL DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS – PMAI 

 

Dentro do eixo de Projetos de Desenvolvimento Regional, a Paraná Desenvolvimento elaborou o 

Programa Municipal de Atração de Investimento- PMAI. Este programa está baseado na teoria dos polos 

de crescimento de François Perroux, desenvolvida em 1955, cujo objetivo foi estudar as fontes internas 

do crescimento regional, incluindo vantagens locacionais, dotação de fatores, estrutura urbana 

(economias de aglomeração), mercado interno e polos de crescimento.  

O Programa visa atender a necessidade de desenvolver e preparar os municípios para o 

recebimento de novos investimentos considerados chaves para impulsionar o crescimento da região. 

Dentro deste programa, as empresas são os atores indutores principais no processo de crescimento 

regional, sendo assim, o trabalho se concentra em preparar as cidades para atender as questões 

relacionadas ao processo de escolha de localização do empreendimento  pelo empresário. 

PMAI atende a necessidade de preparar o município para recebimento de novas empresas. De 

forma geral, nem todos os municípios, principalmente os de pequeno porte, tem uma estrutura capaz de 

atender às necessidades das empresas e dos empresários no que se refere a construção de um clima de 

negócios favorável para a tomada de decisão sobre o local de realização do investimento. Esta decisão 

está calcada em análises complexas que levam em consideração muitas variáveis, pois, o sucesso do 

empreendimento é, muitas vezes, consequência desta escolha. 
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Sendo assim, o PMAI visa atender esta necessidade dos municípios, oferecendo, dentro de avaliações 

específicas, caminhos que ajudem as cidades no processo de organização para influenciar o processo de 

escolha do local do investimento. Dentro destas premissas o projeto se divide em duas etapas: 

Diagnóstico e Prospecção.  Cujo os objetivos principais são: 

  

 Criar condições internas para atração do investimento; 

 Avaliar quais são as dotações internas de fatores (mão de obra, infraestrutura e áreas) 

dentro da região do município; 

 Reunir as lideranças locais para definição de estratégias de ação para os problemas 

levantados; 

 Mensurar indicadores que classifique os municípios em grau de atratividade; 

 Desenvolver estratégias de divulgação do munícipio (marketing) 

 

A Paraná Desenvolvimento opera o programa no Município de Londrina, com conclusão prevista para 

o primeiro semestre de 2015. Além dos projetos-pilotos já há manifestação de interesse de 11 outros 

municípios, sendo que Castro, Lapa e Capanema já estão em fase avançada de negociação. 

 

2.3. AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA PARANÁ DESENVOLVIMENTO 

 

 Banco de Dados e Cadastro de Clientes 

 

Diante da escassez de recursos financeiros, o banco de dados foi estruturado internamente pela 

Diretoria Técnica da Paraná Desenvolvimento e é utilizado para responder às demandas das empresas 

nacionais e estrangeiras com indicação de novos investimentos. De acordo com as solicitações das 

empresas atendidas, é realizada uma busca customizada de informações no Banco de Dados e gerado um 

relatório específico para tal empresa.  

 

A organização dos contatos efetivados na prospecção e atendimento de potenciais investidores é 

estruturada em um Banco de Dados de uso interno, permitindo o registro de todas as empresas e do 

acompanhamento dos potenciais investimentos.  

 

2.4. ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS  
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Já na fase inicial de suas atividades, a Paraná Desenvolvimento firmou acordo de cooperação 

técnica com a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a Secretaria de Estado da 

Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul do Paraná (SEIM) e a Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FIEP), tendo como objeto a instalação do Núcleo RENAPI no estado do  Paraná , com participação  

da SEIM, da Paraná Desenvolvimento e da FIEP , com a finalidade de instituir instância de governança que 

visa à coordenação e articulação entre ações do Governo Estadual, da iniciativa privada e do Governo 

Federal em temas relacionados à implementação e avaliação da Política de Desenvolvimento Industrial. 

 

No setor de educação, como resultado da missão e atividades realizadas com o Estado de Utah, 

além do acordo firmado entre este estado e a Paraná Desenvolvimento, também foi originado um 

Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Educação de Utah e a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), que visa apoiar o ensino e a aprendizagem das respectivas 

línguas e culturas; promover conhecimento e compreensão mútua dos sistemas de ensino e oferecer 

oportunidades de crescimento para os professores de ambos os estados. 

 

No estabelecimento de convênios e parcerias, a Paraná Desenvolvimento observa os seguintes 

critérios: (a) relevância da outra parte na contribuição para o desenvolvimento do Paraná; (b) 

atendimento aos setores prioritários; (c) atuação nas atividades de prospecção de investimentos; e (d) 

capacidade técnica da outra parte para cumprimento das obrigações assumidas. 

 

Novamente, devido à restrição orçamentária enfrentada pela Paraná Desenvolvimento, estamos 

desenvolvendo internamente uma base de dados para acompanhar os acordos de cooperação e 

memorandos de entendimento. Nosso principal parceiro na identificação destes instrumentos – já 

existentes e em negociação – é a Secretaria do Cerimonial e Relações Internacionais do Governo do 

Estado. 
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3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS ATÉ A PRESENTE DATA 

 

 Até novembro de 2014, a Paraná Desenvolvimento atendeu 270 empresas brasileiras e de 

vários outros países (Estados Unidos, Itália, Coreia do Sul, Alemanha, China, Canadá, Cingapura, Espanha, 

França, Holanda, Japão, Portugal, Suécia, entre outros), provenientes de 38 setores da economia. Até 

dezembro de 2014, há a previsão de mais 15 empresas a serem atendidas.  

 Devido à escassez de recursos financeiros, nossas atividades foram em grande parte 

reativas. Mesmo neste contexto, conseguimos desenvolver atividades proativas, como o estabelecimento 

de contato e apresentação da Paraná Desenvolvimento para as agências de desenvolvimento de 31 países 

(África do Sul, Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Índia, 

Indonésia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

República Tcheca, Romênia, Rússia, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia, Ucrânia e Uruguai), além de contato 

eletrônico, telefônico e visita às maiores empresas do Paraná (quando localizada em Curitiba e Região 

Metropolitana), para a apresentação dos serviços da Paraná Desenvolvimento e dos benefícios fiscais 

existentes para as empresas interessadas em novos investimentos ou expansão das suas atividades.  

 Além disso, iniciamos discussões com vários atores do governo estadual e empresários 

acerca de programas de incentivo para áreas específicas, como TIC e o setor automotivo, incluindo a 

questão de veículos elétricos, e mais recentemente também a área de fontes de energia (solar e xisto). 

 A Paraná Desenvolvimento também tem forte atuação junto aos Arranjos Produtivos Locais 

(APL), em especial do recém-criado APL do Alumínio e participa ativamente da Rede APL, que é 

coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral do Paraná (SEPL). A Paraná 

Desenvolvimento também apresentou os mecanismos de atração de investimentos em vários municípios, 

durante as “Oficinas de Desenvolvimento Industrial”, realizadas em Tibagi, Assis Chateaubriand, Francisco 

Beltrão, Araucária, Joaquim Távora e Nova América da Colina. 

 Ainda com relação a municípios, apresentamos o PMAI: Programa Municipal de Atração de 

Investimentos a Ponta Grossa, Castro, Maringá, Londrina, Lapa, União da Vitória, Capanema, Cornélio 

Procópio, Guarapuava, Paranavaí e Rio Negro, que visa a realização de projetos de cooperação técnica 

para a elaboração de programas de desenvolvimento industrial e atração de novos investimentos. O 

projeto com Londrina (Companhia de Desenvolvimento de Londrina e Associação Comercial de Londrina) 

já foi assinado e iniciado. Os municípios da Lapa, Capanema e Castro já demonstraram interesse e seguem 

as discussões sobre orçamento e metodologia. 
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 Na área internacional, atendemos missões comerciais dos seguintes países: Espanha, Irã, 

Paquistão, China, Suíça, Canadá, Suécia, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, Mônaco, Estados Unidos, 

Japão, França, Índia, Sérvia, Tailândia e Austrália, para os quais apresentamos o Estado do Paraná e as 

oportunidades para investimentos. 

 Além disso, intermediamos contatos de empresas já estabelecidas no estado com órgãos 

dos governos estadual e municipal para a discussão e proposição de soluções a problemas de ordem 

ambiental e estrutural que enfrentam atualmente, além de encaminhar empresas para os diversos órgãos 

financiadores de projetos industriais para auxiliar na concretização do investimento. 

 Apesar de ter sido realizada em outubro de 2013, é relevante mencionar a missão de 

prospecção internacional para Cingapura, em uma parceria com a APEX – Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos. Nesta missão, além de apresentar os principais setores do Estado do 

Paraná, discutimos a possibilidade de estabelecer novas exportações de carne de frango, um setor de 

destaque e em franca expansão no estado. Como resultado, temos o credenciamento da empresa 

Gonçalves e Tortolo para a exportação de frango para Cingapura, além do atendimento de três grandes 

empresas: EDIS (smart cities, projeto One South), Biomax (biotecnologia) e Suningdale (eletro-eletrônico). 

 Ainda na área internacional, estabelecemos acordo de cooperação técnica com o 

Governor’s Office Of Economic Development – GOED (Escritório do Governador para o Desenvolvimento 

Econômico) do Estado de Utah (EUA), que tem por escopo a promoção de ações que contribuam para 

estimular parcerias e negócios, tendo como foco o desenvolvimento conjunto de ambos os estados do 

Paraná e de Utah, além de envidar todos os esforços a fim de estimular e criar o ambiente propício para 

que as empresas e instituições de ensino e pesquisa possam desenvolver, em conjunto, tecnologias e 

processos de desenvolvimento e fabricação de Sistemas de Veículos Não Tripulados (SVNT). Estamos em 

fase de assinatura de acordo de cooperação com a Agência de Promoção de Investimentos e Comércio da 

Coréia do Sul – KOTRA, que trata em especial da área de desenvolvimento de projetos voltados aos setores 

de infraestrutura, logística, Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, alimentos e automotivo. 

 Estão em fase de discussão propostas de acordos de cooperação técnica com o Consulado 

dos Estados Unidos da América em São Paulo (tema: estudos econômicos e intercâmbio universitário); 

Consulado da China em São Paulo (tema: parceria para estabelecimento de irmandade com o Paraná e 

intercâmbio comercial); Consulado da Austrália em São Paulo (tema: parceria para estabelecimento de 

irmandade com Paraná e intercâmbio comercial); Embaixada da Polônia - Escritório de São Paulo (tema: 

atração de investimentos poloneses para o Paraná e carta de intenções) e Governo de Alexandria, Egito 

(tema: parceria para estabelecimento de irmandade com o Paraná). 
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 A Paraná Desenvolvimento também é responsável pelo acompanhamento do Acordo de 

Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Paraná e a Região de Rhône-Alpes, na França, e que 

envolve as áreas: Ensino Superior, Pesquisa e Tecnologia; Economia e Inovação Tecnológica; Meio 

Ambiente; Agricultura e Cultura. 

 Por fim, no último mês de maio, realizamos em parceria com a Agência de Comércio e 

Desenvolvimento dos Estados Unidos da América (USTDA) e o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) o evento “Oportunidades de Projetos com a Agência de Comércio e Desenvolvimento 
dos Estados Unidos da América (USTDA)”, voltado a órgãos governamentais, empresas públicas, de 
economia mista e instituições privadas ligadas às áreas de transporte, energia e TIC. 
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O Relatório 

O Relatório Anual da Agência Paraná de Desenvolvimento - APD é publicado visando 

prestar contas de forma transparente para todas as partes relacionadas e 

interessadas, bem como demonstrar os impactos gerados por suas atividades. 

 

Os trabalhos são estruturados em sete capítulos de forma a detalhar, além das 

atividades da APD, seus princípios norteadores e o contexto em que está inserida 

(tanto no âmbito público como privado), especialmente nas atividades de atração de 

novos projetos de investimento produtivo. 

 

Estão retratadas as ações administrativas adotadas no exercício de 2015 com vistas a 

trazer a APD novamente para os trilhos de seus eixos de atuação, ou seja, o retorno 

efetivo a execução de seu objetivo legal: “Promover o desenvolvimento econômico e 

social do estado do Paraná por meio da transformação econômica e da atração de 

investimentos produtivos para o estado, com ênfase na identificação de 

oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas e no 

estabelecimento de atividades intensivas em conhecimento produtivo”. 
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Em nome da equipe e da Diretoria Executiva, tenho o prazer de apresentar o Relatório Anual 
2015 da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD). 
 

Em janeiro de 2015, tive o privilégio de ser convidado pelo Governador Beto Richa, e pelo 
Secretário Sílvio Barros, a assumir o desafio de transformar a APD numa agência efetiva na 
missão de tornar o estado conhecido e o melhor destino de investimentos do Brasil. 
 

O desafio foi maior que o esperado, não só por enfrentarmos a competição de estados 
agressivos em seu esforço de atrair investimentos, mas também pela responsabilidade de 
continuar o bem-sucedido Programa Paraná Competitivo numa nova era cheia de incertezas.  
 

Vale lembrar que 2015 foi o ano registrado como o de maior crise econômica da história do 
Brasil, gerando efeitos devastadores no nível de endividamento dos estados e de empresas, 
logo, caracterizando-se como um dos anos mais difíceis para se falar em novos investimentos, 
dada a elevada ociosidade da indústria brasileira, a queda abrupta do mercado consumidor 
interno e dos elevados níveis de incerteza política e institucional. 
 

Ainda, nesse cenário já desafiador, encontramos uma agência já estabelecida, porém 
operando muito aquém de seus pares em cada aspecto possível: recursos, prestígio, processos 
de negócio, equipe e estratégia. Decidimos enfrentar tais desafios motivados pelo orgulho pelo 
Paraná e pela importância de nossa missão em ajudar a desenvolver o estado. 
 

Com o apoio do Governador e seus líderes, estabelecemos uma gestão empreendedora, 
focada em resultados e lastreada em muito trabalho em equipe, profissionalismo e profundo 
conhecimento do negócio de atração de investimento e desenvolvimento econômico. Tais 
ingredientes, permitiram que a APD em pouco mais de um ano passasse a ser reconhecida 
nacionalmente e internacionalmente pelos seus clientes, parceiros, demais agências brasileiras 
e internacionais como uma das melhores agências do Brasil e das Américas. Como fruto desse 
trabalho árduo, saímos do anonimato em 2014 para sermos premiados em 2016 como a 
agência com a melhor estratégia de investimentos na América do Sul pelo Financial Times. 
 

Porém isso na realidade é somente o começo. A concorrência será maior em 2016: novas 
agências estão sendo criadas, novas localidades querem o lugar do Paraná num mercado 
competitivo de investimento e desenvolvimento. Somente com o apoio e recursos certos, 
muita parceria e crença coletiva na nossa capacidade poderemos continuar a sermos 
vencedores, executando nossa estratégia premiada e colocando o Paraná no lugar que merece. 
 
Adalberto Netto 
Diretor Presidente da APD 
Agência Paraná de Desenvolvimento 
 

 

Mensagem do Diretor Presidente 
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A Agência Paraná de 
Desenvolvimento 
 

A Agência Paraná de Desenvolvimento – “APD”, instituída pela Lei Estadual nº 17.016/2011, 

constitui pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse e finalidade públicos, sob a 

modalidade de serviço social autônomo, vinculada por cooperação à Secretaria de Estado do Planejamento 

e Coordenação Geral. 

Tem como missão institucional “promover o desenvolvimento econômico e social do estado do 

Paraná por meio da transformação econômica e da atração de investimentos produtivos, com ênfase na 

identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas e no 

estabelecimento de atividades intensivas em conhecimento produtivo”.  

Seus valores são traduzidos em “Ética, Moralidade, Profissionalismo, Especialização, Pró-atividade, 

Colaboração, Comprometimento e Melhoria Contínua”. A visão da APD é “Ser reconhecida nacional e 

internacionalmente como agente indutor do desenvolvimento econômico e protagonista da promoção e 

atração de investimentos no estado do Paraná”. 

Atuando como agente de desenvolvimento econômico, a APD é orientadora para novos 

investimentos produtivos, oferecendo apoio técnico para a proposição de projetos estruturantes e para 

investidores interessados em estabelecer negócios no Estado. 

Nesse contexto, a APD representa o elo entre a iniciativa privada e o governo, exercendo as 

seguintes atividades: (i) Estruturação de Programas Setoriais; (ii) Estruturação de missões internacionais de 

promoção do Paraná como destino de investimentos; (iii) Atendimento a missões comerciais nacionais e 

estrangeiras; (iv) Coordenação do Programa Paraná Competitivo; (v) Apoio ao potencial investidor; (vi) 

Apoio aos Municípios para a melhora do ambiente de negócios; e (vii) Celebração de acordos de cooperação 

técnica com instituições e governos nacionais, estrangeiros e multilaterais. 

Os esforços de atração de investimentos da APD resultam no reforço da marca ‘Paraná’ no mercado 

global de investimentos diretos. 
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A Reestruturação 
No exercício de 2015, destaca-se a mudança na gestão da APD, com a nomeação de seu novo 

diretor-presidente que teve como principal desafio intensificar as atividades da instituição 

(para cumprimento do Contrato de Gestão firmado com o Estado do Paraná) diante de uma 

situação orçamentária e administrativa bastante adversa. 

Nesse contexto, foram necessárias medidas extremas de reestruturação, dentre os quais 

destacam-se: 

 A partir de Janeiro de 2015, redução no quadro de colaboradores, passando de 21 

(jan/15) para 10 (out/15), representando uma economia de 20% sobre a média de 

custo fixo do 1º trimestre de 2015; 

 Rescisão de contratos de locação de dois dos três imóveis ocupados pela APD, 

representando uma redução de custos fixos de 7%; 

 Readequação de contratos com fornecedores, representando uma redução de custos 

fixos de 2%; 

 Conforme deliberação do Conselho de Administração, extinção da Diretoria 

Administrativa e Financeira, representando uma redução de custos fixos de 5%; 

 Início da negociação de novo contrato de gestão com o Estado do Paraná de forma a 

refletir a realidade dos serviços prestados; e 

 Estruturação e proposição de melhorias na lei de criação da APD. 

 Implantação de programa geral de redução de custos tornando-se a organização do 

estado com a maior redução de custos em 2015 da ordem de 36%. 

 A situação administrativa encontrada pela nova administração, evidenciou a urgente 

necessidade das seguintes ações estruturais e operacionais, executadas ainda em 2015: 

 Abertura de processo administrativo para a realização do Processo Seletivo para a 

contratação de pessoal; 

 Estruturação e início da execução do Plano Estratégico 2015-2020, com o 

estabelecimento de indicadores de resultado e metas factíveis, que permitem a 
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medição real das atividades e programas executados pela APD, contratadas com o 

Estado do Paraná; e 

 Retomada das atividades-fim da APD, pautadas em planejamento de longo prazo. 

Destaca-se, com vistas a sustentabilidade financeira da APD, a estruturação de um plano de 

captação de recursos externos (também contemplado no Plano Estratégico 2015-2020). Nesse 

contexto, a APD utilizará de sua notória expertise em investimentos e desenvolvimento para 

será provedora de serviços para outras entidades públicas e privadas, fatos esses 

especialmente relevantes diante da continua escassez de recursos provenientes dos repasses 

do Governo do Paraná. 

Como fato relevante de substancial impacto negativo nas atividades da APD ressalta-se a falta 

de planejamento e cadência nos repasses efetuados pelo Estado do Paraná. A inexistência de 

um cronograma de desembolsos afeta diretamente o planejamento financeiro da entidade. 

Como pode ser notado em 2015, a irregularidade nos repasses gerou a impossibilidade de 

cumprimento a termo de obrigações contratuais assumidas pela APD, tais como: pagamentos 

de alugueres, serviços de terceiros; além de tributos e contribuições previdenciárias. Como 

consequência direta, tem-se o exercício de 2015, o pagamento de juros e multas por atrasos 

em referidos pagamentos.  
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O Plano Estratégico 2015 - 
2020 
 

 

 

 O exercício de 2015 representou um grande avanço institucional para a APD. Com vistas a 

cumprir plenamente sua missão legalmente estabelecida, em linha com as premissas 

elencadas no Plano de Governo, estruturou-se o Plano Estratégico APD 2015 – 2020 (em  

anexo), como documento norteador das suas atividades para os cinco exercícios seguintes. 

 

A estratégia definida para a APD combinou melhores práticas internacionais às necessidades e 

prioridades estratégicas para o desenvolvimento do Paraná, incluindo a atração de novas 

indústrias que continuem a elevar o valor agregado da economia do estado.  

 

Nesse sentido, o Mapa Estratégico organiza e comunica as prioridades e objetivos estratégicos 

a serem perseguidos até 2020 e está distribuído em cinco perspectivas centrais: Pessoas e 

Infraestrutura, Processos, Focos de Atuação e Competitividade do Paraná em Investimento 

Direto.  

 

O Mapa conta ainda com duas perspectivas estendidas (extended perspectives) onde são 

mapeados os imperativos estratégicos (strategic imperatives) - os temas imediatos e urgentes 

- e também os “impactos diretos e induzidos” onde é possível visualizar os benefícios ampliados 

da execução do mapa estratégico no longo prazo. 
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Estabelecidos os objetivos estratégicos, foram definidas as ações para persegui-los. E, de forma a 

monitorar a sua execução, os respectivos indicadores de metas. 
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Contexto do Setor 
 
O negócio de atração de investimentos e desenvolvimento econômico enfrentou no Brasil e 
no exterior um ano extremamente difícil. Atingir as metas propostas de governos em termos 
de atração absoluta de investimento ($), empregos e projetos tornou-se particularmente 
desafiador em 2015. 
 

Economia global e a realização de investimentos 
A economia global ainda está em recuperação, notando-se a estagnação em novos projetos 
de investimento (greenfield) a nível global. Multinacionais aproveitaram suas posições de 
disponibilidade recorde em caixa para ir às compras, visando aumentar receitas e gerar 
eficiências de custo. Forte ênfase em economias desenvolvidas. Novos projetos sofreram 
com a retração nos mercados emergentes principalmente América Latina e África, 
evidenciando o fraco apetite das empresas em realizar novos investimentos. 
 

  
 
Situação do setor produtivo no Brasil 
Impactado pela aguda crise brasileira, o setor produtivo sofreu com elevação de custos, 
dificuldade de financiamento, implosão da demanda e excesso de capacidade produtiva. Essa 
combinação resultou em menor propensão em investir conforme notado nos gráficos abaixo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprego em 2015 – 12 meses consecutivos de queda no nível de emprego 
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Capacidade utilizada em 2015 – Menor nível histórico desde a crise de 2008 

 

 

 

Faturamento – Queda do faturamento acentuado em 2015 

 

 

 

 

Confiança do empresariado – Nível de confiança estagnado 
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Intenção de investir – Desistência ou atrasos na execução de projetos de investimento 

 

 

 

 

 

 

 

Número de novos projetos – Brasil 
O número de novos projetos continua a cair devido a crise econômica: menor número de 
projetos, menor tamanho de projetos, menos emprego por projeto. 
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Números de projetos – Paraná 
Apesar da crise, através da ação pró-ativa da APD e das organizações parceiras, a APD 
conseguiu manter relativamente estáveis os números de projetos, investimentos e ligeiro 
aumento do número de empregos. 
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Atividades e Resultados 
 
Atividades de Prospecção de Investimentos 

As atividades de Prospecção de Investimentos são direcionadas à promoção do 

desenvolvimento econômico do estado, com a captura de investimentos de valor agregado. 

Essas atividades proporcionam o posicionamento estratégico do Paraná no mercado de 

investimento direto.  

Em 2015, a APD muda a postura reativa do Paraná e passa a atuar de forma a buscar 

ativamente empresas com indicação de investimentos na América Latina, posicionando o 

Paraná como destino confiável para a instalação de novos empreendimentos. 

As atividades prospectivas se refletem em uma atuação mais próxima e de alto nível do Paraná 

junto a governos e empresas para influenciar e atrair investimentos, parcerias e negócios. 

Entre as atividades prospectivas, destacam-se: 

(i) Identificação dos Setores-Alvo para Prospecção: 

 Automotivo & Transporte; 

 TIC & eletroeletrônico; 

 Saúde & Beleza; 

 Agroindústria 

 Energia 

 Aeroespacial & Defesa 
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(ii) Missões Prospectivas 

 Missão Coreia do Sul/Japão/China/EUA 

 Março de 2015 

 Atividades mais relevantes:  

 Após aprovação em processo seletivo, apresentação do 

Paraná para potenciais investidores no Korea-LAC 

Business Summit (promovido pelo BID e pelo Governo 

Sul Coreano); 

 3 Apresentações do Paraná como destino de 

investimentos para empresários locais (Tóquio - Japão; 

Seul - Coreia do Sul e Pequim - China); 

 Reuniões com instituições-chave em cada um dos países 

(Câmara de Comércio Brasileira no Japão; Banco Mizuho; 

Banco Mitsubishi-Tokyo UFJ; Kotra; Embaixadas 

Brasileiras em Tóquio, Pequim e Seul e APEX Brasil em 

Pequim, Câmara de Comércio Brasil Califórnia; Setor 

Comercial do Consulado Brasileiro em Los Angeles; 

Prefeitura de Los Angeles - Setor de Negócios 

Internacionais); 

 53 empresas contatadas 

 Setores Prospectados:  

 Automotivo & Transportes;  

 Energias Renováveis; e  

 TIC. 

 Principais Resultados: 

 Reuniões com potenciais investidores que geraram 

novos projetos (2 montadoras de veículos chinesa; 1 

fornecedora de peças automotivas sul-coreana); 

 Assinatura de Acordos de Cooperação com o Banco 

Mizuho e com o Banco Sumitomo Mitsui; 
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 Início das negociações de acordo de cooperação com a 

Província de Anhui, na China; 

 Início das negociações para a estruturação de missão 

para a Califórnia no setor de TIC;  

 Início das discussões de projetos de interesse comum 

(principalmente projetos de infraestrutura) com o China 

Development Bank; e 

 Convite da KOTRA para a participação da APD como 

palestrante-chave no Fórum Brasil Coreia de Cooperação 

Econômica e Investimentos (São Paulo - Abril/2015). 

 

 Missão Rússia 

 Setembro 2015 

 Atividades mais relevantes: 

 Organização da Programação da APD e da Vice-

Governadoria, com inserção do Paraná na Comitiva 

Oficial da Vice-presidência da República durante missão 

na Rússia; 

 Participação nas reuniões da Comissão 

Intergovernamental de Cooperação Brasil - Rússia (único 

estado brasileiro a participar oficialmente); 

 Reunião com o VneshEconomBank (Banco de 

Desenvolvimento da Rússia); 

 Reuniões com instituições-chaves (MEPHI National 

Research Nuclear University; APEX Brasil; Ministério das 

Relações Exteriores) 

 Reuniões com 5 potenciais investidores de grande porte; 

e 

 Participação na World Food, para a identificação de 

novas oportunidades de negócios para o Setor 

Agroindustrial. 

 Setores Prospectados: 
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 Aeroespacial & Defesa; 

 Automotivo & Transportes; 

 Saúde (equipamentos médico-hospitalares e 

fármacos) 

 Principais Resultados: 

 Assinatura de 3 Acordos de Cooperação (1 empresa 

de grande porte do setor aéreo para a instalação de 

operação no Paraná; 1 indústria farmacêutica com o 

Tecpar para a produção de medicamentos de última 

geração; e 1 instituição de pesquisa e 

desenvolvimento - MEPHI para desenvolvimento de 

projetos para a prevenção e tratamento do câncer de 

mama e transferência de tecnologias); 

 Início de discussões de acordo de cooperação com o 

VneshEconomBank; 

 Reuniões com potenciais investidores que geraram 

novos projetos (1 projeto de montadora de 

aeronaves; 1 projeto para produção de 

equipamentos médico-hospitalares); 

 Início das discussões de acordo de cooperação com 

empresa de equipamentos de detecção precoce de 

câncer; e 

 Projeto para potencializar capacidade de exportação 

de carnes de empresas paranaenses para a Rússia. 

 

 

 

 Missão São Paulo/China/Rússia 

 Outubro 2015 

 Atividades mais relevante: 

 Organização da Missão da Governadoria à China e à 

Rússia; 
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 Organização e participação na Palestra do 

Governador na Câmara de Comércio e Indústria 

Japonesa do Brasil; 

 Reuniões com 7 potenciais investidores 

 Apresentação do Paraná como destino de 

investimentos para empresários locais em Pequim - 

China; 

 Reuniões com instituições-chave em cada um dos 

países (Prefeitura de Xangai; China Brazil Business 

Chamber; Governo de Anhui; Embaixadas Brasileira 

em Pequim e Moscou e Consulado Brasileiro em 

Xangai; APEX Brasil em Pequim e em Moscou; e 

VneshEconomBank); 

 189 empresas contatadas. 

 

 Setores Prospectados: 

 Automotivo & Transporte; 

 Aeroespacial & Defesa;  

 TIC; e 

 Energia. 

 

 Principais Resultados: 

 Assinatura de Acordo de Cooperação com o Governo 

da Província de Anhui para desenvolvimento de 

atividades nos seguintes setores: educação, ciência & 

tecnologia; automotivo; energias renováveis; 

mobilidade urbana; eletrônicos e agricultura; 

 Assinatura de Memorando de Entendimento com 

montadora de grande porte chinesa para o 

desenvolvimento de estudos para potencial 

localização de planta industrial no Paraná; 
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 Encaminhamento da discussão com empresa de 

tecnologia de distribuição de gás; 

 Reuniões com potenciais investidores que geraram 

novos projetos (1 projeto de fornecedora de 

componentes automotivos; 1 projeto de empresa de 

TIC). 

 

Em relação às missões prospectivas destaca-se que a Eurásia foi definida como um foco 

geográfico prioritário por constituir a única região do mundo com crescimento no fluxo de 

investimentos para o Brasil e América Latina.  

Acrescentando que, como integrante do BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), o Brasil 

considera esses países como parceiros estratégicos para trocas comerciais e cooperação em 

investimentos. 

(iii) Apoio a Potenciais Investidores 

407 novas empresas contatadas; 

60 empresas atendidas com potencial de projeto; 

12 novos requerimentos de enquadramento no Programa Paraná 

Competitivo, representando R$3,3 bilhões de investimentos em potencial. 

(iv) Produção de Material de Divulgação do Estado 

Cabe a APD a construção, promoção e defesa da marca ‘Paraná’ no mercado 

global de atração de investimentos. Assim, deve a instituição coordenar os 

esforços de divulgação do estado para esse fim. 

Em 2015, atuou na produção de novo material de divulgação do Paraná para 

potenciais investidores em versões impressa e eletrônica (português, chinês 

e inglês).  

 

Atividades Setoriais 
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Os programas setoriais têm como objetivo adensar as cadeias produtivas já instaladas no 

Paraná, pelo desenvolvimento de estratégia focada de atração de investimentos de impacto, 

sejam eles de expansão ou implantação de novos empreendimentos.  Deste modo, o 

estado organiza seus esforços e facilita a promoção da sua atratividade.  

Cada um dos programas contempla: reuniões com empresas-âncora já instaladas no estado; 

levantamento de necessidades; proposição de condições que proporcionem a melhoria da 

atratividade do Paraná para o setor; levantamento, busca e apoio a potenciais fornecedores e 

novas potenciais empresas-âncora. 

 

Em 2015, a APD atuou em dois programas setoriais principais, quais sejam:  

(i)   Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo e 

(ii)    Programa de Desenvolvimento do Setor de TIC.  

 

Atividades Institucionais 

As atividades institucionais são atividades que suportam a APD no cumprimento de sua missão 

institucional. Dentre as principais atividades institucionais de 2015, destacam-se: 

 

(i) Atuação com parceiros institucionais 

  A APD reconhece seus parceiros institucionais como fonte de apoio a potenciais 

projetos de investimento. Neste ano, a APD desenvolveu e expandiu suas atividades com 

parceiros estratégicos, entre eles: 

 

 Internacionais: 

 KOTRA (Agência de Promoção de Investimentos do Governo Sul-

coreano);  

 CCIIP (Conselho Chinês para a Promoção de Investimentos 

Internacionais); 

 Fórum Empresarial Brasil - Rússia; 
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 VneshEconomBank (Banco de Desenvolvimento da Rússia); 

 Câmara de Comércio Brasileira no Japão; 

 CDB (Banco de Desenvolvimento da China); 

 JETRO; 

 JICA; 

 ProMexico (Agência de Promoção de Investimentos do Governo do 

México); 

 CIE Chile (Comitê de Investimentos Estrangeiros do Chile); 

 IESingapore (Agência de Promoção de Investimentos de Cingapura); 

 IADB (Banco Interamericano de Desenvolvimento);  

 IFC (Corporação Financeira Internacional - Banco Mundial); 

 Banco Mizuho; 

 Banco Sumitomo Mitsui SMBC. 

 

 No Brasil: 

 Ministério das Relações Exteriores; 

 APEX Brasil; 

 Representações Oficiais Estrangeiras no Brasil (Canadá, Estados 

Unidos, Países Baixos, Chile, Paraguai, Japão, Rússia, China, 

Cingapura, Macau, Polônia, Índia); 

 Câmara de Comércio e Indústria Brasil Japão; 

 Câmara de Comércio Brasil - Índia; e 

 Renai/MIDC. 

 

 No Paraná: 

 Copel Telecom; 

 Sanepar; 

 Fomento Paraná; 

 Adapar; 

 Faciap; 

 FAEP; 

 FIEP; 
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 ACP; 

 Codel; 

 ACIL; 

 Terra Roxa Investimentos; e 

 Agência Curitiba. 

 

(ii) Novos acordos de cooperação 

 Banco Mizuho; 

 Banco Sumitomo Mitsui; 

 Província de Anhui, China; 

 Empresa russa do setor aeroespecial;  

 Montadora de automóveis chinesa; e 

 MEPHI  National Research Nuclear University. 

 

(iii) Análise da Balança Fiscal 

Com vistas à identificação de produtos com alta demanda pelo lado das empresas 

paranaenses, a APD em parceria com o IPARDES e a Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA-

CAEC), realizou trabalho de análise da balança fiscal paranaense de forma setorial. Como 

resultado, foram identificados produtos que podem ser considerados na identificação de 

potenciais investidores.  

 

(iv) Atuação no Programa Paraná Competitivo 

  Com o intuito de reorganizar o processo do Programa Paraná Competitivo, a APD se 

consolidou como a porta de entrada de novos projetos de investimento no Estado do Paraná. 

Assim, em 2015, a APD realizou o atendimento a 60 empresas que resultaram, mesmo em um 

período de grave crise econômica, no protocolo de 12 novos requerimentos de 

enquadramento no Programa Paraná Competitivo.  

(v) Atuação junto aos Municípios  
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Nos processos negociais com os municípios para a localização de novos investimentos, 

a APD percebeu a necessidade da melhora do ambiente de negócios em diversas regiões. 

Assim, estruturou o PMAI - Programa Municipal de Atração de Investimentos. 

 

O PMAI tem como foco atuar junto aos municípios para mapear as condições ali 

instaladas e as vocações para a atração de novos investimentos. Deste modo, realizado um 

diagnóstico das condições atuais, são propostas recomendações para a melhoria da 

atratividade do município, para que, por fim, seja desenhada uma estratégia de prospecção de 

novos investimentos. 

 

Em 2015, a APD está em fase final do Projeto em Londrina e negocia com 11 outros 

municípios paranaenses a implantação do PMAI. 

 

(vi) Apoio a Projetos já instalados 

No cumprimento de sua missão, cabe a APD o atendimento a empresas já instaladas no 

Paraná, entendendo e encaminhando as suas novas demandas. 

 

Nesse sentido, em 2015, a APD realizou cerca de 40 atendimentos de apoio técnico a 

empreendimentos localizados em todo o estado, entendendo as demandas e direcionando o 

encaminhamento aos órgãos competentes. 
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Indicadores e Metas 
FOCO OBJETIVO Descrição das atividades INDICADOR 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

META 2015 
Executado até 

31/12/15 

G
o

ve
rn

an
ça

 

Propor Projetos 
  de 

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atração de 

Investimentos 

Indicador de resultado medido de acordo com dados 
do FDI Markets. Referido percentual reflete os 

resultados de todas as ações de prospecção de 
investimentos na modalidade IED - Investimento 

Direto Estrangeiro. 

Participação no 
mercado 

nacional de 
projetos 

greenfield 

% (Nr. de 
projetos) 

1,0% 2,2% 

Estruturação e execução do Programa de 
Desenvolvimento do Setor Automotivo e Programa de 

Desenvolvimento do Setor de TIC 

Proposição de 
Projetos de 

Desenvolvimento 
Setorial 

Nr. de 
Programas 

2 2 

Realizar a 
Gestão do 

Paraná 
Competitivo 

Reuniões de Trabalho realizadas com SEFA, SEIL, 
SEPL e Governador 

Reuniões com 
partes 

relacionadas no 
Governo 

Nr. de 
Reuniões 

5 4 

E
st

ra
té

g
ia

 

Desenvolver 
Estratégias 

Setoriais   de 
Atração de 

Investimentos 

Foram mapeadas oportunidades para fornecedores 
do setor automotivo; fornecedores do setor de TIC e 

fornecedores para o Setor Aeroespacial 

Nr. de 
Oportunidades 
de investimento 

mapeadas 

Nr. de 
oportunidades 

4 3 

Desenvolver a 
Estratégia de 
Marketing e 

Promoção do PR 

Estruturação, em parceria com a Secretaria de Estado 
da Comunicação Social, do novo material geral de 

divulgação do Paraná para investidores (impressos e 
eletrônico) cujo objetvo é a defesa da marca "Paraná" 

no mercado global de atração de investimentos. 

Campanhas de 
marketing 

estruturadas  

Nr. De 
Campanhas 

1 1 

P
ro

m
o

çã
o

 

Promover 
ativamente o PR 

e seus 
municípios como 

destino de 
investimentos 

(PRC) 

Foram realizadas e missões prospectivas ao exterior: 
Missão Coreia do Sul/ Japão/China/Estados Unidos; 

Missão Rússia; e Missão China Rússia. Os resultados 
estão destacados no Relatório de Atividades em 

Anexo. 

Missoes 
Internacionais do 

Estado 

Nr. de 
missões 

2 3 

A APD buscou parcerias institucionais no Brasil e no 
Exterior para a criação de novos canais para a 

geração de leads (potenciais projetos de 
investimentos). Dentre os quais: KOTRA; CIIP; Fórum 

Empresarial Brasil - Rússia; VneshEcomBank; 
Câmara de Comércio Brasileira no Japão; CDB; 

JETRO; JICA; IESingapore; Banco Mizuho; Banco 
Sumitomo Mitsui; ApexBrasil; Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil Japão; Câmara de Comércio Brasil - 
Índia.; KPMG; PWC; Global Investments; Andersen 

Ballão; Martinelli; RKaran; ICF. 

Intermediários 
de investimento 

cadastrados 

Nr. de 
intermediários 

10 21 

Empresas contatadas em feiras, missões 
prospectivas e reuniões institucionais 

Número de 
novas empresas 

contatadas 

Nr. novas 
empresas 
contatadas 

300 407 

Empresas atendidas com potencial efetivo de geração 
de novos projetos de investimentos. 

Número de 
projetos em 
negociação 

Nr. projetos 
em 

negociação 
20 60 

Total de requerimentos protocolados no e-Protocolo 
para enquadramento no Programa PR Competitivo 

Número de 
projetos 

implantados por 
ano no PR 

Nr. projetos 
implantados 

4 12 

Executar 
Marketing  
de Última 
Geração 

Kits estruturados para empresas chinesas 
montadoras de veículos e para empresa russa 

montadora de aeronaves. 

Nr. de kits para 
investidores 
produzidos 

Kits para 
investidores 

5 3 

Número de acessos totais cadastrados no site da 
APD. 

Número de 
visitas ao site da 

APD 

Nr. de visitas 
ao site 

500 10.694 
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R

el
ac

io
n

am
en

to
 

Assistir 
investimentos 

instalados 

Não foi realizado face a dificuldade de obtenção de 
base de dados que traga empresas e características 

de investimentos instalados no Paraná sob o 
Programa PR Competitivo. 

Empresas 
investidoras do 

estado 
mapeadas 

% 60% 0% 

Atendimentos de apoio técnico realizados, sob 
demanda, a empreendimentos localizados em todo 
estado. Tratam-se de atendimentos que geraram 

demandas encaminhadas aos órgãos competentes de 
governo. 

Número de 
atendimentos 

aftercare 

Nr. de visitas 
aftercare 

30 40 

Atrair 
investimentos de  

visibilidade e 
impacto e operar 

serviços de 
classe mundial 

Face a ausência de ferramenta que permita medir 
automaticamente o prazo de resposta, não foi 

realizada a medição. No entanto, nossos controles 
internos apontam para respostas a consultas no prazo 

de até 4 (quatro) dias úteis. Melhorias de medição 
serão realizadas assim que implantada ferramenta de 

CRM. 

Consulta de 
investidores 

respondidas no 
prazo 

% 70% 0% 

Invesimentos de empresas de capital estrangeiro com 
requerimento protocolado no e-protocolo para 

implantação ou expansão de investimentos no Paraná 

Volume de IED 
contratado em 

R$ por ano 

IED em R$ 
milhões 

500 724 

Oferecer 
serviços de 
assessoria, 

consultoria e 
desenvolvimento 

Apresentações do Programa para municípios com 
potencial de contratação. 11 propostas formalmente 

apresentadas e em negociação. 

Ações de venda 
do PMAI 

Nr. de Ações 20 23 

Projeto piloto em Londrina. 
PMAI 

contratados 
Nr. de 

Convênios 
2 1 

Melhorar a 
Oferta do Estado 

Pesquisa a ser realizada entre janeiro e fevereiro de 
2016 para avaliação do ano de 2015 

% de clientes 
satisfeitos 

(pesquisa de 
satisfação anual) 

% de clientes 
satisfeitos 

70% 0% 

P
ro

ce
ss

o
s 

Executar a 
Governanca em 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atração de 

Investimentos 

Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo; 
Programa de Desenvolvimento do Setor de TIC e 

Paraná Aéreo 

Coordenação de 
Programas 
Setoriais 

Nr. de 
Programas 

4 3 

Avaliar e 
Monitorar a 
Oferta e a 

Demanda em 
Investimento 

Direto 

Relatório a ser fechado em janeiro de 2016 para 
fechamento do último bimestre de 2015. 

Relatórios 
Bimestrais de 
Investimento 

Direto 

Nr. de 
Relatórios 

1 0 

Organizar o 
Esforço de 
Promover o 

Paraná 

Estruturação, em parceria com a Secretaria de Estado 
da Comunicação Social, do novo material geral de 

divulgação do Paraná para investidores (impressos e 
eletrônico) cujo objetvo é a defesa da marca "Paraná" 

no mercado global de atração de investimentos. 

Kit de 
Divulgação do 

Estado 

Nr. de Kits 
Produzidos 

1 1 

Prestar 
Assessoria 
Técnica e 

Econômica 

Face ao redimensionamento da equipe técnica 
(redução), não houve capacidade técnica instalada 

para a execução da atividade. 

Relatórios 
Econômicos 
Semestrais  

Nr. de 
Relatórios 

1 0 

Construir 
Inteligência 
Setorial e 

Empresarial 

A APD está analisando e cotando sistemas que 
atendam as necessidades. O lançamento do processo 

de contratação acontecerá no início de 2016. 
Ressaltando que, o primeiro mês em que a APD teve 

os recursos de custeio repassados pelo estado foi 
Novembro de 2015, o que possibilitou o início do 

processo de análise do sistema. 

Implantação de 
Sistema de 

Inteligência em 
Investimento 

Direto 

Nr. de 
Sistemas 

Implantados 
1 0 

Setores mapeados: Automotivo; TIC; Agroindústria e 
Energia.  

Estrururação de 
Base de Dados 

Setoriais 

Nr. de Bases 
de Dados 

4 4 
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P

es
so

as
 e

 In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

Desenvolver 
Competências 

em 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atração de 

Investimentos  

Realização de treinamento de 2 colaborador no Curso 
do FDI Market/Renai 

Treinamentos da 
Equipe Técnica 
e Administrativa 

% 
Colaboradores 

Treinados 
75% 20% 

Estabelecer 
Programa de 

Sustentabilidade 
Financeira 

Apoio, via patrocínio da Sanepar a Missão 
China/Russia, onde foram iniciados os trabalhos de 

prospecção de tecnologias para energia e 
saneamento. 

Projeto de 
Captação de 

Recursos 
R$ captados 150.000 40.000 

Assegurar 
Estrutura de 

Apoio ao 
 Investidor de 

Padrão 
Internacional 

2 atualizações mensais realizadas desde julho de 
2015. 

Portal atualizado 
Nr. de 

atualizações 
6 14 

Escopo do projeto definido. Cadastro de fornecedores 
em fase de cotação. Iniciado o trabalho de 

prospecção de potenciais fornecedores participantes. 

Cadastro de 
Prestadores de 

Serviços 

Nr. de 
empresas 

cadastradas 
30 0 

Consolidar a 
capacidade em 
inteligência e 

operações 

- 

% Atingimento 
das Metas do 

Plano Diretor de 
Infraestrutura 

% Metas 
Atingidas 

_ - 

  



28 

 

Conclusões 
 
Considerando as atividades desenvolvidas pela APD em 2015 (entre as quais as de maior 

relevância encontram-se listadas no presente Relatório de Atividades), reafirma-se que a 

instituição cumpriu de forma plena os objetivos que lhe são impostos por lei; pelo Contrato de 

Gestão firmado com o Estado do Paraná e por seu Plano Estratégico 2015-2020. 

 

Todo o trabalho é realizado dentro de metas realistas construídas sobre modelos já 

consolidados de instituições nacionais e estrangeiras da mesma natureza, e desempenhado de 

forma ética e dentro dos mais altos padrões de qualidade e profissionalismo, reconhecidos no 

Brasil e no exterior. 

 

Os esforços da APD, em 2015, proporcionaram a colocação do Paraná em uma posição de 

destaque no mercado de atração de investimentos diretos, promovendo a marca ‘Paraná’.  

Prova disso, é o reposicionamento, em 2015, do Paraná como o Segundo Estado mais 

competitivo do Brasil (CLP/The Economist). Acrescentando, também, o crescimento econômico 

do estado que agora representa a Quarta força econômica nacional (IBGE). 

 

No entanto, para que o Paraná siga conquistando espaço e investimentos é clara a necessidade 

de aporte de recursos no volume e na cadência correta para a consecução das atividades da 

APD nos períodos subsequentes, haja visto que os concorrentes diretos da APD possuem mais 

recursos, possuem cadência nos recursos e estruturas até cinco vezes maior. 
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Plano orçamentário 
 
 

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 

Títulos Orçada R$ Arrecadada R$ 
Diferenças 

Para mais R$ Para menos R$ 

Receitas Correntes R$ 4.001.866,00 R$ 4.161.900,00 R$ 160.034,00 R$ 0,00 

   Receitas de Serviços R$ 4.001.866,00 R$ 4.161.900,00 R$ 160.034,00 R$ 0,00 

       Aportes Governo R$ 4.001.866,00 R$ 4.161.900,00 R$ 160.034,00 R$ 0,00 

   Receitas Financeiras R$ 0,00 R$ 15.200,74 R$ 15.200,74 R$ 0,00 

       Investimentos R$ 0,00 R$ 14.493,18 R$ 14.493,18 R$ 0,00 

       Descontos obtidos R$ 0,00 R$ 707,56 R$ 707,56 R$ 0,00 

TOTAL R$ 4.001.866,00 R$ 4.177.100,74 R$ 175.234,74 R$ 0,00 

 
 

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA 

Títulos Autorizada R$ Realizada R$ Diferença R$ 

Pessoal e Encargos R$ 2.853.750,00 R$ 2.708.400,90 R$ 145.349,10 

Benefícios a Pessoal R$ 17.400,00 R$ 67.612,30 -R$ 50.212,30 

Outras Despesas Correntes R$ 930.716,00 R$ 809.888,79 R$ 120.827,21 

Despesas de Capital R$ 220.000,00 R$ 868,00 R$ 199.132,00 

TOTAL R$ 4.001.866,00 R$ 3.586.769,99 R$ 415.096,01 
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Sobre o Relatório 

O Relatório Anual da Administração da Agência Paraná de Desenvolvimento - APD é 
publicado visando prestar contas de forma transparente para todas as partes 
relacionadas e interessadas, bem como demonstrar os impactos gerados por suas 
atividades. 
 
Os trabalhos são estruturados em cinco capítulos de forma a detalhar, além das 
atividades da APD, seus princípios norteadores e o contexto em que está inserida 
(tanto no âmbito público como privado). 
 
Reiterando que todas as suas ações são pautadas na execução de seu objetivo legal:  
 
“Promover o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná por meio da 
transformação econômica e da atração de investimentos produtivos para o estado, 
com ênfase na identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista 
de novas empresas e no estabelecimento de atividades intensivas em conhecimento 
produtivo”. 
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  Mensagem do Diretor Presidente 
A atuação da APD Agência Paraná de Desenvolvimento em 2016 foi marcada por 
importantes conquistas institucionais, reconhecimento do mercado e de investidores 
pelos serviços prestados e pela geração de resultados positivos conquistados na 
adversidade. 
 
Não há dúvida que 2016 foi marcado pelo ano de maturação da crise econômica 
refletida na abundância de recordes negativos de indicadores, quer seja de ociosidade 
de capacidade produtiva, de endividamento de empresas e estados, de baixo nível de 
atividade econômica. Aliado aos dados da economia real, não faltaram sentimentos 
negativos em relação a percepção do elevado e quase intolerável nível de incerteza 
econômica e política. Como reflexão atingiu-se uma redução de 3,6% do PIB brasileiro, 
marca somente superada por outros países enfrentado conflito armado ou convulsão 
social como Síria e Venezuela. 
 
Porém, mesmo operando em um dos ambientes mais desafiadores para organizações 
que buscam atrair investimento como mecanismo de promoção de investimento e 
desenvolvimento num período onde investir capital em produção passa a ser uma das 
últimas prioridades nos vários segmentos industriais e de serviços, a APD conseguiu 
desempenhar seu papel e aumentar sua participação no mercado nacional de projetos 
novos (greenfield) ampliando a participação do Paraná de 1,5% para cerca de 4%. Isso 
mostrou que, desde que haja efetiva promoção e serviços a investidores, o Paraná 
pode (e deve) ocupar um espaço maior na fatia dos investimentos privados do Brasil. 
 
Além disso, em 2016 foram conquistados prêmios inéditos para o Paraná onde a APD 
teve participação direta ou indireta. Competindo com outras agências do Brasil, da 
América do Sul e do mundo, a APD conquistou os prêmios de melhor estratégia de 

investimentos entre todos os estados da América do Sul e uma das oito melhores 

agências de apoio a investidores e gestão de incentivos entre todas as agências locais, 
estaduais e nacionais das Américas, Europa e Ásia. Também teve papel importante em 
garantir que o Paraná conquistasse pela segunda vez consecutiva o prêmio de 2.o 
estado mais competitivo do Brasil segundo a revista The Economist. 
 
É com a certeza que podemos continuar vencendo na adversidade e acreditando que 
boas práticas de gestão combinadas com parcerias estratégicas e uma atuação mais 
sinérgica do estado podem levar a resultados transformadores, a APD continuará a 
investir na melhoria dos serviços e processos e na conquista do espaço merecido do 
Paraná como destino nacional e internacional de investimentos. 
 
Adalberto Netto 
Diretor Presidente 
Agência Paraná de Desenvolvimento 
www.paranadesenvolvimento.org.br 
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A Agência Paraná de 
Desenvolvimento 

 
A Agência Paraná de Desenvolvimento – “APD”, instituída pela Lei Estadual nº 17.016/2011, constitui 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse e finalidade públicos, sob a 
modalidade de serviço social autônomo, vinculada por cooperação à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, mediante celebração de Contrato de Gestão com o Estado do 
Paraná. 
 
Tem como missão institucional “promover o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná 
por meio da transformação econômica e da atração de investimentos produtivos, com ênfase na 
identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas e no 
estabelecimento de atividades intensivas em conhecimento produtivo”.  
 
Seus valores são traduzidos em “Ética, Moralidade, Profissionalismo, Especialização, Proatividade, 
Colaboração, Comprometimento e Melhoria Contínua”. A visão da APD é “ser reconhecida nacional e 
internacionalmente como agente indutor do desenvolvimento econômico e protagonista da promoção 
e atração de investimentos no estado do Paraná”. A realização dessa visão tem se materializado não 
somente nas ações e resultados práticos mas também na conquista de importantes prêmios 
internacionais em 2016 como: Prêmio internacional 2016 Overall Incentives da Revista FDI Magazine 
publicada pelo Financial Times onde a APD competindo com agências locais, estaduais e nacionais de 
todo o mundo ficou entre as oito melhores agências em atendimento a investidores e incentivos; Prêmio 
2016/2017 American States of the Future – Strategy Awards onde a APD conquistou o primeiro lugar 
entre todas as agências da América do Sul, como a Melhor Estratégia de Investimentos da América do 

Sul competindo com 237 províncias e estados da América do Sul  e (), FDI Awards 2016, Overall 
Incentives (FDI Magazine – Financial Times); acrescentando que, o Paraná foi considerado o Segundo 
Estado mais competitivo do Brasil (CLP – The Economist) pelo segundo ano consecutivo. Destaca-se a 
especial relevância desses prêmios face ao contexto de crise enfrentado pelo Brasil em 2016.   
 
Atuando como agente de desenvolvimento econômico, a APD é orientadora para novos investimentos 
produtivos, oferecendo apoio técnico para a proposição de projetos estruturantes ao estado e aos 
municípios e para investidores interessados em estabelecer negócios no Estado. 
 
Nesse contexto, a APD representa o elo entre a iniciativa privada e o governo, exercendo as seguintes 
atividades: (i) Estruturação de Programas Setoriais; (ii) Estruturação de missões internacionais de 
promoção do Paraná como destino de investimentos; (iii) Atendimento a missões comerciais nacionais 
e estrangeiras; (iv) Coordenação do Programa Paraná Competitivo; (v) Apoio a investidores; (vi) Apoio 
aos Municípios para a melhora do ambiente de negócios; e (vii) Celebração de acordos de cooperação 
técnica com instituições e governos nacionais, estrangeiros e multilaterais. 
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O sucesso alcançado pela APD em seus esforços para a atração de novos investimentos ao Estado do Paraná 
foi reconhecido, em 2016, com o primeiro lugar, dentre todos os estados da América do Sul, como Melhor 
Estratégia de Atração de Investimentos. Ranking este editado pelo Financial Times. 
 
Institucionalmente, destacamos a assinatura de um novo Contrato de Gestão com o Estado do Paraná sob 
a coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, tornando a atuação da APD 
plenamente alinhada ao Plano Estratégico 2015 – 2020 e, neste contexto, determinando as obrigações 
recíprocas entre as Partes para o ano de 2016. 
 
Não obstante a aprovação do Plano Estratégico no CAD, que disciplina inclusive o orçamento da instituição 
para 2016 e anos seguintes, a APD teve seu repasse orçamentário para o exercício de 2016 (previsto em 
Contrato de Gestão) reduzido em proporção superior a 50% em relação aos valores originalmente 
indicados. Assim, de forma a manter suas atividades e compromissos em um nível adequado às entregas 
contratadas com o Estado do Paraná, a APD iniciou processo negocial com a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral – SEPL e com a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a fim de 
recompor, pelo menos em parte, seu orçamento. Negociação que resultou em uma suplementação 
orçamentária no quarto trimestre de R$1.154.000,00. Resultando em um valor global de R$3.750.000,00 
para o exercício de 2016.  
 
Face às dificuldades orçamentárias e, pautados na permissão legal para tal, a APD buscou em 2016 a 
consolidação de novos projetos para a geração de outras receitas além dos repasses orçamentários do 
Estado do Paraná. Nesse sentido logrou êxito na contratação de três projetos dentro do Programa 
Municipal de Atração de Investimentos (PMAI) com os municípios de São Jose dos Pinhais, Jaguariaiva e 
Maringá. Apesar dos programas possuírem duração de até dois anos, como no caso de Maringá, ainda em 
2016 essas contratações já representaram uma entrada efetiva de recursos no montante de 
aproximadamente R$30.000,00. 
 
Ainda em 2016, a APD assume um importante papel no processo de condução do Programa Paraná 
Competitivo. Discussões com SEFA, SEPL e SEIL sobre possibilidades de otimização dos resultados do 
programa culminaram com a definição clara do papel da APD no programa. Cabe a agência: (i) todo o 
esforço de prospecção de novos investimentos; (ii) apoio ao investidor no encaminhamento de seus pleitos 
junto ao Estado do Paraná; (iii) a avaliação dos impactos econômicos e sociais de cada um dos projetos; 
(iv) encaminhamento dos pleitos tributários para a análise e definição da SEFA; e (v) acompanhamento e 
averiguação dos investimentos instalados sob a égide do programa.  Essas definições foram consolidadas 
em minuta de Decreto já em trâmite no Poder Executivo. Não obstante, a ausência do instrumento formal, 
a APD, desde fevereiro de 2016, de fato já atua nas funções que formalmente lhe serão atribuídas. A 
conquista de novas atribuições e atendimento oficial do empresariado dentro do Programa Paraná 
Competitivo demanda mais horas e recursos para atendimento as centenas de empresas integrantes ou 
proponentes a integrar o programa, demandando uma maior estrutura e estressando as capacidades 
limitadas da agência. O desfecho do aumento do número de projetos externos do PMAI, do aumento da 
demanda do Programa Paraná Competitivo e do maior número de parcerias estratégicas no Brasil e no 
exterior já se refletem em 2016 uma demanda por readequação do tamanho da estrutura da agência e de 
aumento da produtividade da estrutura atual através de investimentos em equipamentos, treinamento e 
qualificação da mão de obra e na redefinição de métodos e sistemas de trabalho, a fim de assegurar 
agilidade e qualidade de serviços e entrega do plano de trabalho contratado junto a SEPL. 
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Plano Estratégico  
2015 - 2020 
 

Em linha com as premissas elencadas no PPA, e em cumprimento com seu dever legal, a APD 
estruturou em 2015 o seu Plano Estratégico 2015 – 2020, que constitui o documento norteador das 
suas atividades para os cinco exercícios seguintes. 
 
A estratégia definida para a APD combinou as melhores práticas internacionais às necessidades e 
prioridades estratégicas para o desenvolvimento do Paraná, incluindo a atração de novas indústrias 
para dar continuidade a elevação do valor agregado da economia do estado.  
 
Nesse sentido, o Mapa Estratégico da APD organiza e comunica as prioridades e objetivos estratégicos 
a serem perseguidos até 2020, distribuído em quatro perspectivas centrais: (i) Pessoas e 
Infraestrutura, (ii) Processos, (iii) Focos de Atuação e (iv) Competitividade do Paraná em Investimento 
Direto.  
 
O Mapa conta ainda com duas perspectivas estendidas (extended perspectives): os “imperativos 
estratégicos” (strategic imperatives) - focos de ação imediatos e urgentes - e também os “impactos 
diretos e induzidos” onde é possível visualizar os impactos transformadores de longo prazo esperados 
pela atração de novos investimentos e indústrias. 
 
 
Mapa Estratégico APD 2015 - 2020 
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 Estabelecidos os objetivos estratégicos, foram definidas as ações para persegui-los - detalhadas no plano 
estratégico. De forma a monitorar o progresso da execução estratégica, foram estabelecidos os seguintes 
indicadores de metas para o período 2015-2020, alinhados com as dimensões do plano estratégico. 
 

 

 

Reitera-se que em 2016, em conformidade com o Plano Estratégico da instituição, foi firmado com o 

Estado do Paraná, sob a coordenação da SEPL Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, 

um novo Contrato de Gestão que disciplina as obrigações recíprocas entre as Partes para a condução das 

atividades de APD estritamente relacionadas às entregas ao Estado, cuja prestação de contas é objeto de 

relatório específico entregue a SEPL.  
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Contexto do Setor 
O cenário de atração de investimentos em 2016, face à crise econômica e política brasileira, 
tornou-se ainda mais desafiador, exigindo um maior esforço de prospecção proativa para a 
identificação de novas oportunidades de projetos. 
 
No âmbito Brasil, diante da recessão e do ambiente de incertezas sobre a gestão pública e da 
política econômica em curso, com destaque ao elevado nível de endividamento do país, um 
dos principais indicadores da capacidade produtiva do país foi comprometido. 2016 foi o 
terceiro ano consecutivo de grandes dificuldades para a indústria, o que comprometeu os 
planos de investimento das empresas. A demanda permaneceu baixa, o acesso ao crédito 
continuou desafiador e a ociosidade terminou o ano passado em nível recorde. A incerteza 
econômica foi apontada como principal razão para a frustração dos planos de investimento de 
80% das empresas em 2016 e como a principal razão para a decisão de não investir em 2017 
de 89% das empresas. Apenas 67% das empresas investiram em 2016, número sete pontos 
percentuais inferior ao registrado em 2015 e o menor desde o início da pesquisa, em 2010. 
Dessas empresas, apenas 40% realizaram seus planos de investimento como planejado – 
também o menor percentual desde 2010. 
  
Gráfico 1 – Intenção de Investimento 
 

  
 
Fonte:  CNI – Informativo – Ano 2 – Número 4 – julho de 2016 
(Índice de difusão que varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, 
maior a propensão da indústria em investir.) 

 
 
Além disso, a baixa rentabilidade do investimento industrial, na verdade, é um problema 
estrutural do Brasil. Esta tem representado, em média, 51% do retorno do investimento em 
renda fixa (2011 a 2014). A elevada taxa de juros da economia (SELIC) é um fator que contribui 
para esse problema e, por isso, também costuma ser apontada como importante limitante da 
intenção de investimento pelo empresariado, crescendo sua relevância em 2016. Soma-se a 
isso a diminuição da demanda, que apresentou novas quedas na primeira metade de 2016, 
ainda que em menor ritmo do que foi observado em 2015. Há, portanto, uma elevada 
ociosidade da capacidade industrial instalada como é exposto no gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Utilização da capacidade instalada 
 

 
Fonte:  CNI – Informativo – fevereiro de 2017 
 

Esse conjunto de fatores prejudicou a condição financeira das empresas, levando a atrasos na 
execução de projetos de investimentos ou, até mesmo, na sua suspensão.  
 
Devido a esse contexto de incerteza econômica, os esforços das empresas se concentraram na 
busca por redução de custos, aumento da competividade e melhoria do processo produtivo. 
Sendo assim, conforme é exposto no gráfico a seguir, o número de novos projetos manteve 
uma trajetória de queda em todo cenário nacional principalmente a partir de setembro. Além 
dos fatores já citados, relacionados à crise econômica, o cenário nacional passou também por 
instabilidades políticas e institucionais ao longo de 2016, o que contribuiu para a desafiadora 
combinação de menor número de projetos, maior demora na decisão de investimento (quando 
ocorre) e no menor tamanho dos projetos tanto em valor investido como em número de 
empregos gerados. 
 
Gráfico 3 – Estimativa de Projetos – Brasil – janeiro de 2015 a outubro de 2016 
 

 
Fonte:  fDi Markets (Capex – Capital Expenditure – despesas de capital ou investimentos em bens de capital.) 
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Gráfico 4 – Estimativa de Projetos – Paraná – janeiro de 2015 a outubro de 2016 

 
Fonte:  fDi Markets (Capex – Capital Expenditure – despesas de capital ou investimentos em bens de capital.) 

 
 
Apesar da ação proativa da APD e das organizações parceiras, o agravamento da crise resultou 
numa maior demora e retração de projetos de investimentos das empresas observado no 
mercado, afetando os números de projetos, de investimentos e de geração de empregos. 
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Atividades e Resultados 
 

Atividades de Prospecção de Investimentos 

 

As atividades de Prospecção de Investimentos são direcionadas à promoção do 
desenvolvimento econômico do estado, com a promoção da marca do estado a captura de 
investimentos de valor agregado. Essas atividades proporcionam o posicionamento estratégico 
do Paraná no mercado de investimento direto.  

Em 2016, a APD acelera atuação proativa do Paraná e passa a buscar ativamente empresas 
com indicação de investimentos na América Latina, posicionando o Paraná como destino 
confiável para a instalação de novos empreendimentos. 

As atividades prospectivas se refletem em uma atuação mais próxima e de alto nível do Paraná 
junto a governos, instituições de promoção de investimentos estrangeiras e empresas para 
influenciar e atrair investimentos, parcerias e negócios. 

Entre as atividades prospectivas, destacam-se: 

 Priorização dos Setores-Alvo para Prospecção: 

• Automotivo & Transporte; 

• TIC & eletroeletrônico; 

• Saúde & Beleza (“Life Sciences”); 
• Agroindústria; 

• Energia, e; 

• Aeroespacial & Defesa 
 

 Missões Prospectivas 
 
▪ Missão Japão, Itália e França (Fevereiro/Março 2016) 

 
o Setores Prospectados:  

 Automotivo 
 Aeroespacial (incluindo equipamentos espaciais, helicópteros, sistemas de 

defesa e engenharia industrial) 
 Energias Renováveis 
 TIC 
 Life Sciences (cosméticos, farmacêuticos e médicos) 

 
o Atividades no Japão: 

 Em parceria com o Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) e como 
seguimento das atividades resultantes do Acordo de Cooperação assinado 
com esta instituição em 2015, realização de 3 eventos sobre investimentos 
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no Paraná (Osaka, Kobe e Tóquio) para empresas japonesas interessadas 
em investir no Brasil 

 Destes eventos participaram 41 empresários 
 Reuniões com duas (02) empresas específicas que já tinham indicação de 

investimento no Brasil 
 Representação protocolar do Governador Beto Richa junto ao Governador 

Toshizo Ido, da Província de Hyogo, província-irmã do Paraná, com entrega 
de comunicação oficial e reunião de próximos passos da parceria 

 Reunião com o Embaixador do Brasil no Japão  
 Participação no encontro oferecido pela Embaixada ao Estado do Paraná, 

com a participação dos grupos empresariais e executivos mais relevantes 
do país em termos de investimento estrangeiro e formação de opinião. 
 

o Atividades na França e na Itália: 
 Reunião com três (03) grandes grupos empresariais, com vários setores de 

atuação, com indicação de investimento no setor para atração ao futuro 
polo aeroespacial do estado (Polo Aeroespacial de Maringá). 
 
 

o Principais Resultados: 
 Total de empresas potenciais investidoras diretamente contatadas: 46 
 Uma (01) empresa setor aeroespacial com proposta de projeto em 

discussão; 
 Missão comercial com empresas do setor automotivo japonês ao Estado do 

Paraná confirmada para 2º semestre 2016 
 Novos projetos com a Agência Japonesa de Comércio Exterior (JETRO) em 

discussão, incluindo o estabelecimento de uma representação da JETRO no 
Paraná para atender empresas japonesas interessadas em investir no 
estado e vice-versa 

 

▪ Missão Emirados Árabes e Taiwan (Abril 2016) 
o Setores prospectados: 

 Infraestrutura 
 TIC  
 Eletroeletrônicos 
 Agroindustrial (alimentos e bebidas) 
 

o Atividades mais relevantes: 
 Participação da APD como palestrante convidado no evento Annual 

Investment Meeting 2016 para apresentação do Estado do Paraná e sua 
estratégia e vantagens para atração de investimentos diretos. O Paraná foi 
o único estado do Brasil a ser convidado a palestrar no evento, que tem 
periodicidade anual e congrega os maiores nomes governamentais e do 
terceiro setor relacionados à questão de investimentos 

 Reuniões de alto nível com as duas maiores empresas de atração de 
investimentos mundiais para definição de possíveis estratégias de atuação 
conjunta, sem custos para o estado 
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 Reunião com o escritório de representação da APEX Brasil para todo o 
Oriente Médio 

 Reunião em Abu Dhabi com Presidente do Conselho de Administração do 
Matinal Bank of Abu Dhabi (NBAD) - executivo envolvido com projetos da 
Etihad Rail, International Petroleum Investment Company (IPIC), do 
Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi e da Agencia 
de Atração de Investimentos (ADIA) além da Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) - para discussão de possibilidades de investimentos em 
infraestrutura e agronegócios.  

 Reunião com Presidente de empresa de Taiwan em vias de confirmar 
investimento no Brasil para reforçar pacote do Paraná e garantir que o 
investimento seja confirmado aqui no estado (concorrência direta com São 
Paulo) 
 

o Principais Resultados: 
 Exposição dos avanços do Estado do Paraná à uma audiência de tomadores 

de decisão, com posicionamento do estado como uma das lideranças no 
esforço de atração de investimento em seu segmento  

 Organização em parceria com o NBAD de missão prospectiva de 
investidores árabes ao Brasil para apresentação de novos projetos de 
investimento nos setores de infraestrutura e agroindústria 

 Paraná respondeu à altura de seus concorrentes para o investimento da 
empresa de Taiwan, evitando a decisão de transferir o investimento para 
outro estado. 

 

▪ Missão Índia (abril 2016) 
 
o Setores prospectados: 

 Life Sciences (farmacêuticos) 
 

o Atividades mais relevantes: 
 Viagem parcialmente subsidiada pelo Ministério da Economia e Comércio 

da Índia. A APD também negociou com o Ministério a participação do 
TECPAR nesta missão, mas esta instituição não pôde participar, sendo a 
APD encarregada de atuar na sondagem de oportunidades de parceria 
(PDP) e investimentos 

 Participação na feira IPHEX 2016 - International Exhibition for Pharma and 
Healthcare, disseminando a oferta do Paraná como local de investimento 

 Visita as instalações de empresas do setor com potencial/interesse de 
investimento no Brasil 

 Reuniões com 41 empresas interessadas em iniciar atividades no Brasil. 
Estas reuniões tinham duas vertentes: (1) atração de novos investimentos 
nas modalidades Greenfield ou Joint Venture e (2) identificação de 
empresas para entrar em Parcerias Público-Privadas (PPPs) com o TECPAR 
para a produção de medicamentos aqui no Paraná 
 
 



 

Relatório da Administração – APD 2016  Página | 16  

 

o Principais Resultados: 
 Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Câmara de Comércio 

Índia Brasil, estabelecendo um suporte oficial à APD nas questões de 
atração de investimento em seu escritório no Brasil e na Índia 

 Identificação de seis (06) empresas potenciais parcerias para o TECPAR. 
Contatos e discussões já repassadas ao assessor da presidência do TECPAR 
para follow-up 

 Identificação de três (03) empresas com potencial de investimento no 
estado. Projetos em discussão. 

 

▪ Missão Canadá (abril 2016) 
o Setores prospectados: 

 Automotivo 
 Aeroespacial 
 Infraestrutura 
 Energia 

 
o Atividades mais relevantes: 

 Evento com empresários canadenses para apresentação do Estado do 
Paraná como opção ideal para localização de investimentos no Brasil. 
Número de empresas participantes: 21 

 Participação como palestrante no evento BCCC Infrastructure Forum, com 
a apresentação Greenfield Opportunity in the Brazilian Infrastructure 
Market – Opportunities in Parana 

 Participação no Aerospace Innovation Forum 
 Reunião com empresa mundial líder no setor automotivo para discutir 

modelos alternativos de investimentos conjuntos (auto zone) 
 Reunião com órgãos de comércio exterior e investimentos do Governo de 

Quebec, Canadá 
 Reuniões com quatro (04) empresas específicas interessadas em investir no 

Brasil 
 

o Principais resultados: 
 Identificação de novas empresas com interesse em participar do polo 

aeroespacial do Paraná (Maringá), em construção 
 Identificação de empresas com interesse em participar de projetos de 

infraestrutura, em especial, ferroviária 
 Identificação de empresas do setor de energia com interesse em 

estabelecer parcerias com empresas paranaenses 
 
 

▪ Missão China e Rússia (junho 2016) 
o Setores Prospectados:  

 Automotivo 
 Aeroespacial  
 Infraestrutura   
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o Atividades mais relevantes: 
 A convite do Governo da Província de Hubei, na China, e em conjunto com 

a Vice-Governadora do Estado do Paraná, participar do Fórum sobre 
Capacidade Global de Produção e Cooperação de Negócios, na cidade de 
Wuhan. Viagem custeada pelo Governo de Hubei, China. 

 A convite da empresa Irkut (com a qual o Paraná tem um acordo de 
cooperação técnica para a instalação de provisão de serviços e 
posteriormente produção de peças para a aeronave MC-21, de sua 
produção), e em conjunto com a Vice-Governadora do Estado do Paraná, 
participar da cerimônia de lançamento da aeronave MC-21. 
 

o Principais Resultados: 
 Avanço na negociação para suprimento de componentes de aviação por 

empresas paranaenses para a Irkut Aviation, incluindo sistemas completos 
de metal e compósitos com ordem avançada em R$6 bilhões para 10 anos 

 Discussão de acordo de cooperação entre o Paraná e a Província de Hubei 
com foco em desenvolvimento industrial, investimentos e parcerias 
estratégicas entre empresas de ambos os estados. 

 Discussão com a Empresa China Copper Automotive para avaliação de 
implantação de unidade de processamento no Brasil para fornecimento a 
atuais clientes brasileiros (OEM, Tier-n).  

 
▪ Missão Alemanha (outubro 2016) 

o Setores Prospectados:  
 TIC 
 Automotivo 
 Energia 
 

o Atividades mais relevantes: 
 Missão realizada como parte do projeto do setor de TIC desenvolvido pela 

APD em parceria com a FIEP1 (“Estudo da legislação estadual para o setor 
de tecnologia da informação e comunicação”) e reforçada pelo convite do 
Ministério da Economia, Trabalho e Habitação do Estado de Baden-
Württemberg, na Alemanha, durante visita à APD, ressaltando o interesse 
do referido estado em desenvolver projetos com o Paraná, principalmente 
no setor de negócios e investimentos; Missão co-financiada pela FIEP e pelo 
Ministério da Economia, Trabalho e Habitação de Baden-Württemberg; 

 Participação no evento Global Connect com apresentação sobre o Paraná 
e suas oportunidades, presença em stand e reuniões com empresas 
interessadas em conhecer mais o estado; 

 Reuniões com empresas médias alemãs com potencial de investimento no 
estado. 

 Reuniões com a Agência de Promoção de Investimentos de Baden-
Württemberg visando parcerias e apoio mutuo a investidores 

 

                                                           
1 FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
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o Principais Resultados: 
 Estabelecimento de parceria entre a APD e a Baden-Württemberg 

International (BW-I), que é a agência de desenvolvimento do referido 
estado alemão, visando a prospecção de investimentos e realização de 
missões comerciais; 

 Realização da primeira missão conjunta entre a APD e a BW-I planejada 
para maio de 2017, no Paraná, com a presença da Vice-Ministra da 
Economia, Trabalho e Habitação, Katrin Schütz, além de empresas alemãs; 

 Previsão de vinda de missão com a Câmara de Comércio e Indústria (IHK) 
ao Paraná para setembro de 2017; 

 Inserção da APD no estudo da cadeia de energia solar que está sendo 
desenvolvido pelo Solar Cluster de Baden-Württemberg e outras 
instituições alemãs e paranaenses, para discutir as questões regulatórias do 
estado. 

 
A realização de missões compõe um elemento estratégico de curto e longo prazo no 

posicionamento do Paraná no mercado nacional e global de atração de investimentos e a 

definição da realização das missões obedece aos critérios estratégicos definidos no 

planejamento da APD que incluem: (a) aderência aos projetos setoriais estratégicos; (b) 

aderência ao contrato de gestão ou de serviços; e (c) atividades com apoio de parceiros 

institucionais locais (o que envolve significativa redução de custos totais).  

As missões também seguem as melhores práticas das agências brasileiras e internacionais a 

fim de construir a imagem do estado como destino de investimentos, visando competir frente 

a hegemonia de outros estados mais ativos nessa forma de promoção, como estados da região 

Sudeste, usuais competidores por projetos estratégicos do Paraná. 

 

 Apoio a Potenciais Investidores 
 

536 novas empresas contatadas; 

111 empresas atendidas com potencial de projeto, representando uma 
certeira de projetos no valor de R$11,16bilhões e 27mil empregos; 

46 novos requerimentos de enquadramento no Programa Paraná 
Competitivo, representando R$3,43 bilhões de investimentos, com 
potencial e geração prevista de aproximadamente 12,6mil empregos, sendo 
38 projetos encaminhados para a análise da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 
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 Produção de Material de Divulgação do Estado 
 

Cabe a APD a construção, promoção e defesa da marca ‘Paraná’ no mercado global de atração 
de investimentos. No primeiro semestre de 2016, destacamos a produção do novo material de 
divulgação do Paraná para potenciais investidores em versões impressa e eletrônica (japonês), 
bem como a edição de material específico para a prospecção no setor aeroespacial.  

No segundo semestre de 2016, a APD realizou um esforço especial para a produção de novo 
material para a prospecção de investimentos no Setor de TIC. Essa campanha teve como 
destaque a participação na missão à Alemanha que buscou a inserção do Paraná no cenário 
para investimentos de empresas na indústria 4.0. 

 Atividades Setoriais 
 

Os programas setoriais têm como objetivo adensar as cadeias produtivas já instaladas no 
Paraná, pelo desenvolvimento de estratégia focada de atração de investimentos de impacto, 
sejam eles de expansão ou implantação de novos empreendimentos.  Deste modo, o 
estado organiza seus esforços e facilita a promoção da sua atratividade.  

Cada um dos programas contempla: reuniões com empresas-âncora já instaladas no estado; 
levantamento de necessidades; proposição de condições que proporcionem a melhoria da 
atratividade do Paraná para o setor; levantamento, busca e apoio a potenciais fornecedores e 
novas potenciais empresas-âncora. 

Em 2016, a APD atuou principalmente em seis programas setoriais, quais sejam:  

(i) Programa de Desenvolvimento do Setor Aeroespacial; 
(ii) Programa de Consolidação do Setor Automotivo; 
(iii) Programa de Desenvolvimento do Setor de Energia; 
(iv) Programa de Desenvolvimento da Agroindústria; 
(v) Programa de Desenvolvimento do Setor de TIC, e; 
(vi) Programa de Desenvolvimento do Setor de Saúde e Beleza (“Life Sciences”). 

 

 Atividades Institucionais 
 

 As atividades institucionais são atividades que suportam a APD no cumprimento de sua missão 
institucional. Dentre as principais atividades institucionais do primeiro semestre de 2016, 
destacam-se: 

▪ Atuação com parceiros institucionais 
  

A APD reconhece seus parceiros institucionais como fonte de apoio a potenciais projetos de 
investimento. Neste ano, a APD desenvolveu e expandiu suas atividades com parceiros 
estratégicos, entre eles: 
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o Internacionais: 
 KOTRA (Agência de Promoção de Investimentos do Governo Sul-coreano);  
 Câmara de Comércio Brasileira no Japão; 
 JETRO; 
 JICA; 
 IESingapore (Agência de Promoção de Investimentos de Cingapura); 
 IADB (Banco Interamericano de Desenvolvimento);  
 Banco Mizuho; 
 Banco Sumitomo Mitsui SMBC; 
 Câmara de Comércio Brasil Canadá; 
 Câmara de Comércio Brasil Índia; 
 WAIPA – World Association of Investment Promotion Agencies; 
 Global Sapiens; e 
 Baden-Württemberg International; 

 

o No Brasil: 
 Ministério das Relações Exteriores; 
 APEX Brasil; 
 Representações Oficiais Estrangeiras no Brasil (Canadá, Estados Unidos, 

Países Baixos, Argentina, Paraguai, Japão, Rússia, China, Cingapura, Índia); 
 Câmara de Comércio e Indústria Brasil Japão; 
 Câmara de Comércio Brasil - Índia; e 
 Renai/MIDC. 

 

o No Paraná: 
 Adapar; 
 Faciap; 
 FAEP; 
 FIEP; 
 ACP; 
 Codel; 

 ACIL; 
 Terra Roxa 

Investimentos; e 
 Agência Curitiba de 

Desenvolvimento  

 

▪ Novos acordos de cooperação 
 

Acordo com a Câmara de Comércio Índia – Brasil para consolidação de rede de suporte oficial 
à APD nas ações prospectivas em seus escritórios no Brasil e na Índia e parceria com a Baden-
Württemberg International. 

   

 Atuação no Programa Paraná Competitivo 
 

Face às novas atribuições da APD no Programa Paraná Competitivo, quais sejam: (i) prospecção 
de novos investimentos; (ii) apoio ao investidor no encaminhamento de seus pleitos junto ao 
Estado do Paraná; (iii) a avaliação dos impactos econômicos e sociais de cada um dos projetos; 
(iv) encaminhamento dos pleitos tributários para a análise e definição da SEFA; e (v) 
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acompanhamento e averiguação dos investimentos instalados sob a égide do programa - a 
APD se consolidou como a gestora dos processos do programa. Assim, em 2016, a APD realizou 
o atendimento prospectivo de 536 empresas que resultaram, mesmo em um período de grave 
crise econômica, no protocolo de 46 novos requerimentos de enquadramento no Programa 
Paraná Competitivo. 

Em 2016, foram autorizados pelo estado a contratação de três projetos sob o Programa Paraná 
Competitivo, totalizando R$ 632.115.533,00 em investimentos, com estimativa de geração de 
1311 empregos diretos, com potencial de geração de ICMS no montante aproximado de 
R$122.873.000,00 nos próximos 5 anos.  

 

 Atuação junto aos Municípios  
 
Nos processos negociais com os municípios para a localização de novos investimentos, a APD 
percebeu a necessidade da melhora do ambiente de negócios em diversas regiões. Assim, 
estruturou o PMAI - Programa Municipal de Atração de Investimentos. 

 
O PMAI tem como foco atuar junto aos municípios para mapear as condições ali instaladas e 
as vocações para a atração de novos investimentos. Deste modo, realizado um diagnóstico das 
condições atuais, são propostas recomendações para a melhoria da atratividade do município, 
para que, por fim, seja desenhada uma estratégia de prospecção de novos investimentos. 

 
No primeiro semestre de 2016, a APD concluiu seu projeto piloto em Londrina, contratou 
novos projetos com São José dos Pinhais e Jaguariaíva. No segundo semestre, contratou um 
novo projeto com o Município de Maringá e negocia com 4 outros municípios paranaenses a 
implantação do PMAI. 

 
 

   Apoio a Projetos já instalados (“Aftercare”) 
 
No cumprimento de sua missão, cabe a APD o atendimento a empresas já instaladas no Paraná, 
entendendo e encaminhando as suas novas demandas. 

 
Nesse sentido, em 2016, a APD realizou 187 atendimentos cujas demandas foram analisadas e 
quando pertinentes encaminhadas aos órgãos de estado competentes para atende-las. 

  Quadro de Indicadores Estratégicos e Metas (Executado 2016) 
 

Para fins de com compilação das informações, segue o Quadro de Indicadores Estratégicos e 
Metas com os dados que refletem as entregas de 2016. 
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Quadro de Indicadores Estratégicos e Metas (Executado 2016) 
 

 

FOCO OBJETIVO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA META 2016 EXECUTADO 2016

Participação no mercado nacional de projetos greenfield % Nr. de projetos 1,5% 4,07%

Proposição de projetos de desenvolvimento setorial Nr. de programas 4 5

Realizar a gestão do Paraná Competitivo Reuniões com partes relacionadas no Governo Nr. de reuniões 12 15

Desenvolver estratégias setoriais

de atração de investimentos
Nr. de oportunidades de investimentos mapeadas Nr. de oportunidades 6 12

Desenvolver a estratégia de marketing e 

promoção do Paraná
Estruturação de campanhas de marketing Nr. de campanhas 2 2

Missões internacionais do Estado Nr. de missões 4 6

Intermediários de investimentos cadastrados Nr. de intermediários 15 20

Número de novas empresas contatadas Nr. novas empresas contatadas 450 536

Número de projetos em negociação Nr. projetos em negociação 30 38

Número de projetos implantados por ano no Paraná Nr. projetos implantados 6 8

Nr. de kits para investidores produzidos Kits para investidores 12 50

Número de visitas ao site da APD Nr. de visitas ao site 1000 9074

Empresas investidoras do Estado mapeadas* % 70%

*Indicador mostrou-

se não efetivo e será 

revisado em CADE.

Número de atendimentos aftercare Nr. de visitas aftercare 115 187

Consulta de investidores respondidas no prazo % 75% 100%

Volume de IED e ID contratado em R$ por ano IED/ID em R$ milhões R$ 1.000,00 R$ 678,00

Ações de venda do PMAI Nr. de ações 30 37

PMAI contratados Nr. de convênios 4 3

Melhorar a oferta do Estado % de clientes satisfeitos (pesquisa de satisfação anual) % de clientes satisfeitos 75% 70%

Executar a governanca em desenvolvimento 

econômico e atração de investimentos
Coordenação de programas setoriais Nr. de programas 6 6

Avaliar e monitorar a oferta e a demanda

em Investimento Direto
Relatórios bimestrais de Investimento Direto Nr. de relatórios 6 0

Organizar o esforço de promover o Paraná Kit de divulgação do Estado Nr. de kits produzidos 1 2

Prestar assessoria técnica e econômica Relatórios econômicos semestrais Nr. de relatórios 2 0

Implantação de sistema de inteligência

em Investimento Direto
Nr. de sistemas implantados 2 1

Estruturação de base de dados setoriais Nr. de bases de dados 6 15

Desenvolver competências em 

desenvolvimento econômico e

atração de investimentos 

Treinamentos da equipe técnica e administrativa % colaboradores treinados 100% 53,85%

Estabelecer programa de

sustentabilidade financeira
Projeto de captação de recursos R$ captados R$ 1.646.400,00 R$ 30.000,00

Portal atualizado Nr. de atualizações 12 72

Cadastro de prestadores de serviços Nr. de empresas cadastradas 50 0

Consolidar a capacidade em

inteligência e operações

% Atingimento das metas do Plano Diretor de 

Infraestrutura
% metas atingidas 70% 0%

Propor projetos de desenvolvimento

econômico e atração de investimentos

Atrair investimentos de 

visibilidade e impacto e operar

serviços de classe mundial

G
o

v
e

rn
a

n
ç

a

Oferecer serviços de assessoria, consultoria e 

desenvolvimento

E
s

tr
a

té
g

ia

Promover ativamente o Paraná

e seus municípios como destino de 

investimentos (PRC)

R
e

la
c

io
n

a
m

e
n

to
P

e
s

s
o

a
s

 e
 In

fr
a

e
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Construir inteligência setorial e empresarial

Assistir investimentos instalados

Assegurar estrutura de apoio ao

 investidor de padrão internacional

Executar marketing 

de última geração
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Conclusões 
Considerando as atividades desenvolvidas pela APD em 2016 (entre as quais as de maior 
relevância encontram-se listadas no presente Relatório de Atividades), reafirma-se que a 
instituição cumpriu de forma plena os objetivos que lhe são impostos por lei e por seu Plano 
Estratégico 2015-2020 e pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado do Paraná. 
 
Todo o trabalho é realizado dentro de metas realistas construídas sobre modelos já 
consolidados de instituições nacionais e estrangeiras da mesma natureza. 
 

Os esforços da APD em 2016 proporcionaram a colocação do Paraná em uma posição de 
destaque no mercado de atração de investimentos diretos, promovendo a marca ‘Paraná’. O 
que se comprova com a 1ª. posição, dentre todos os estados da América do Sul, no ranking de 
Melhor Estratégia de Atração de Investimentos, segundo a publicação britânica Financial 
Times, bem como a 1ª. posição como melhor programa de incentivos dentre todas as agências 
de promoção de investimentos do mundo, segundo o mesmo instituto. 

No entanto, para que o Paraná siga conquistando espaço e investimentos uma vez mais 
afirmamos a clara necessidade de aporte de recursos adequados para a consecução das 
atividades das atividades de prospecção de novos projetos de investimento, em um ambiente 
cada vez mais competitivo. 

Sendo essas as nossas considerações para o momento, colocamo-nos à disposição para 
qualquer esclarecimento que julguem necessário. 

 

Direção Executiva 

APD Agência Paraná de Desenvolvimento 
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Anexo I 

Plano orçamentário 
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 

Títulos Orçada R$ Arrecadada R$ 
Diferenças 

Para mais R$ Para menos R$ 

Receitas Correntes R$ 6.000.000,00 R$ 3.819.095,64 R$ 0,00 -R$2.180.904,36  

   Receitas de Serviços R$ 6.000.000,00 R$ 3.800.000,00 R$ 0,00 -R$2.200.000,00  

       Aportes Governo R$ 6.000.000,00 R$ 3.750.000,00 R$ 0,00 -R$ 2.250.000,00 

       Outras Receitas R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 

   Receitas Financeiras R$ 0,00 R$ 19.095,64 R$ 19.095,64 R$ 0,00 

       Investimentos R$ 0,00 R$ 19.095,64 R$ 19.095,64 R$ 0,00 

       Descontos obtidos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 6.000.000,00 R$3.819.095,64  R$ 69.095,64 -R$ 2.180.904,36 
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Sobre o Relatório 

O Relatório Anual da Agência Paraná de Desenvolvimento é publicado visando 
capturar o ambiente de operação da agência, a atuação da agência nas perspectivas 
estratégica e operacional, bem como prestar contas de forma transparente sobre o 
desempenho do Contrato de Gestão mantido com o Governo do Estado do Paraná. 
 
Os trabalhos são estruturados de forma a detalhar, além das atividades da APD, seus 
princípios norteadores e o contexto em que está inserida (tanto no âmbito público 
como privado). 
 
Reiterando que todas as suas ações são pautadas na execução de seu objetivo legal:  
 
“Promover o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná por meio da 
transformação econômica e da atração de investimentos produtivos para o Estado, 
com ênfase na identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista 
de novas empresas e no estabelecimento de atividades intensivas em conhecimento 
produtivo”. 
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Mensagem do Diretor Presidente 

A continuação dos efeitos da crise econômico-política no ambiente de investimentos e 
negócios persistiu no primeiro semestre de 2017. O ano foi marcado por sucessões de crise 
políticas contaminando a economia e arrefecendo as intenções de retomada e investimento 
por parte das empresas. 
 
No primeiro semestre notamos uma combinação alarmante de elevada ociosidade da 
capacidade produtiva do setor industrial, elevado endividamento de empresas e demanda 
fraca, fazendo com que os poucos investimentos realizados pelas empresas tenham sido 
dirigidos à melhoria de processos e não à expansão ou instalação de capacidade produtiva. 
 
A APD aproveitou esse momento para reavaliar e priorizar as ações setoriais reduzindo 
esforços orientados para o setor automotivo e aeroespacial e fortalecendo sua atuação 
junto aos segmentos de ciências da vida (fármacos) e agroindustrial. 
 
A Agência também investiu na melhoria de seus processos internos, a fim de fortalecer sua 
capacidade de atuação e lidar com gargalos, limitações e ineficiências de processos 
obsoletos. Investimos mais de 1.000 horas no projeto de mapeamento de processos através 
da contratação de uma consultoria externa que junto com todos os colaboradores realizou 
um diagnóstico da APD, um alinhamento de processos com seu plano estratégico e contrato 
de gestão, e a elaboração de uma nova estrutura de macroprocessos de negócio. 
 
Essa iniciativa é primordial para viabilizar a implantação futura de sistemas básicos da 
empresa como CRM e a implantação do fluxo de atendimento previsto no decreto nº 
6.434/2017, que estabeleceu as responsabilidades da APD na cogestão do Programa Paraná 
Competitivo. 
 
A APD também priorizou a realização de prospecção em parceria com a Apex-Brasil através 
do bem-sucedido BIF Brazil Investment Forum e do PIM Paraná CEOs Investment Meeting, 
realizados em São Paulo e com a participação de mais de 100 executivos. 
 
Enfim, a melhora no ambiente de investimentos prevista para 2018 deve facilitar por parte 
das empresas a retomada de investimentos e da atividade econômica, maximizando a 
captação de projetos para o novo Paraná Competitivo. 
 
Adalberto Netto  
Diretor Presidente 
Agência Paraná de Desenvolvimento APD 
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A Agência Paraná de 
Desenvolvimento 

A Agência Paraná Desenvolvimento, vinculada à Secretaria de Planejamento por contrato de gestão, tem 
por missão a promoção do desenvolvimento econômico através da atração de investimentos para o Estado 
do Paraná.  
 
A APD tem por missão institucional a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do 
Paraná através da prestação de serviços de atração de investimentos econômicos ao Estado, com ênfase 
na identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas, na geração 
de empregos e na modernização tecnológica. 
 
Em 2017, a agência executou sob a coordenação da Secretaria de Planejamento o seu plano de trabalho, 
apoiando o programa de desenvolvimento econômico sustentável do governo do estado. Nesse ano, a 
Paraná Desenvolvimento aprimorou o direcionamento de suas ações atuando mais agressivamente nas 
atividades de prospecção internacional, venda de serviços, novas parcerias institucionais e melhoria da 
gestão interna.  
 
Alguns marcos importantes da transformação em curso da agência com foco em excelência de operação e 
gestão incluíram a mudança de sede, o lançamento do novo site da agência já contemplando o novo Paraná 
Competitivo, a repaginação dos materiais de divulgação e o fortalecimento da presença da agência em 
fóruns de investidores como o Brazil Investment Fórum (BIF) executado em parceria com a APEX Brasil e 
Banco Interamericano. Tais iniciativas ampliaram o ferramental para as ações de prospecção de novos 
investimentos ao estado do Paraná e fortaleceram a imagem institucional da agência no Paraná, no Brasil 
e no exterior. 
 
Nesse contexto, a APD representa o elo entre a iniciativa privada e o governo, exercendo atividades como:  
 

• Apoio ao potencial investidor 

• Estruturação de Programas Setoriais 

• Estruturação da promoção do Paraná como destino de investimentos 

• Coordenação do Programa Paraná Competitivo 

• Apoio na melhora do ambiente de negócios 

• Promoção de articulação institucional nacional, internacional e multilateral 
 
Os esforços de atração de investimentos da APD resultam no reforço da marca ‘Paraná’ no mercado local, 
nacional e global de investimentos diretos. 
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Em 2017, a APD calibrou o direcionamento de suas ações para atividades de prospecção mais agressivas, 
deram suporte a este novo enfoque a mudança de sede, conferindo um espaço mais adequado para as 
atividades de atendimento às empresas. Em 2017, a APD dedicou-se à revisão de seus processos com o 
objetivo de melhoria operacional de sua gestão. Foram revistas a lógica das atividades da agência com a 
respectiva distribuição de papéis. Para cumprimento desta finalidade, foi contratada uma empresa 
especializada na definição de processos e toda equipe foi envolvida nas discussões para definição do 
modelo de funcionamento da Agência. 
 
Ainda no âmbito dos serviços, no primeiro semestre de 2017 houve a consolidação do PMAI (Programa 
Municipal para Atração de Investimentos), serviço que promove a melhoria do ambiente de negócio local 
com a finalidade de torná-lo mais atrativo para investidores. 
 
Outro ponto estratégico de impulso das atividades da APD em 2017 foi a inclusão oficial da Agência no 
atendimento de empresas que queiram se escrever no Programa Paraná Competitivo. Através da 
assinatura do decreto 6.434/2017 a APD passa a fazer parte oficialmente do processos e ritos estabelecidos 
sendo a etapa inicial para os pedidos de incentivos fiscais ao Estado. 
 
Na área de promoção de novos investimentos a Agência remodelou seu material de divulgação tornando-
o mais adaptado para uma linguagem de mercado. Para complementar a estratégia de marketing, o site foi 
alterado, com uma arquitetura mais leve, funcional e prática oferecendo aos usuários da APD informação 
organizada e maior interatividade, bem como estruturou e executou o PIM – Paraná CEOs Investment 
Meeting. 
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Plano de Ação Estratégica 
 

 Em linha com o Planejamento Estratégico aprovado em 2015, a estratégia de atuação de longo prazo 
da Agência Paraná de Desenvolvimento (Visão 2020) visa desenvolver um ambiente de investimento 
competitivo, executar estratégias inteligentes de transformação econômica, ter a marca e oferta do 
Paraná reconhecidas internacionalmente, oferecer excelência na captação e retenção de 
investimentos e ter novas indústrias instaladas no Paraná. 
 
As atividades estratégicas da agência estão condensadas no Mapa Estratégico da APD cujo controle e 
acompanhamento dos indicadores estratégicos está disponível no Anexo I do relatório. 
 
 
APD MAPA ESTRATÉGICO 2020 
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Contexto de Investimentos 
 
O cenário de atração de investimentos em 2017, face à evolução da crise econômica e política 
brasileira, continuou desafiador, resultando num menor volume de projetos e em prazos mais 
longos por parte das empresas para atingir a tomada de decisão de investimento. 
 
No âmbito Brasil, diante da recessão e do ambiente de incertezas sobre a gestão pública e da 
política econômica em curso, com destaque ao elevado nível de endividamento do país, um 
dos principais indicadores da capacidade produtiva do país foi comprometido. 2017 foi o 
quarto ano consecutivo de dificuldades operacionais e financeiras para a indústria, afetando 
os planos de retomada e investimento das empresas.  
 
Os índices de atividade industrial servem de bom exemplo para mostrar essa realidade. Apesar 
da queda, os recuos ao final de 2017 são os menos intensos dos últimos anos. A utilização 
média da capacidade instalada, por exemplo, recuou para 64% na passagem de novembro para 
dezembro de 2017. Embora seja um percentual baixo, é o maior dos últimos três anos para o 
mês de dezembro, porém ainda longe dos índices anteriores a 2015. 
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Sob a perspectiva da intenção de investimento, o ano de 2017 foi marcado pelo desinteresse 
das empresas em investir, porém apontando para um cenário mais otimista em 2018. 
 

 
 
 
O desinteresse em investir registrado em grande parte de 2016, foi refletido na queda de 
investimentos de expansão registrados no Brasil em 2017, tanto em número de projetos 
como no valor consolidado de investimento direto (CAPEX). 
 

 
Fonte:  fDi Markets (Capex – Capital Expenditure – despesas de capital ou investimentos em bens de capital.) 
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Relatório de Atividades 
 

FOCOS DE ATUAÇÃO 

 
As atividades da APD em 2017 seguiram o plano de trabalho contratado junto ao Governo do 
Paraná para o ano com foco nas atividades de promoção, prospecção e inteligência 
empresarial, bem como na prestação de serviços de assessoria e apoio empresarial.  
 
Apesar do agravamento da crise, através da ação proativa da APD e das organizações parceiras, 
a APD conseguiu manter relativamente estáveis os números de projetos, investimentos, 
conforme será abordado no próximo capítulo. 
 
 

PROMOÇÃO DO PARANÁ COMO DESTINO DE INVESTIMENTOS 

NOVO MATERIAL PROMOCIONAL 

A APD atua de forma profissional e especializada na construção, promoção e defesa da marca 
‘Paraná’ no mercado nacional e internacional de atração de investimentos. Em 2017, 
destacamos a produção do novo material de divulgação do Paraná para potenciais investidores 
em versões impressa e eletrônica (português e inglês), bem como a edição de material 
específico para o setor de “Life Sciences”. 

 

Novo folder Invista no Paraná (Inglês, Português) 
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NOVO WEBSITE PARA INVESTIDORES 

Na área de promoção de novos investimentos a Agência remodelou seu material de divulgação 
tornando-o mais adaptado para uma linguagem de mercado. Para complementar a estratégia 
de marketing, foi criado um site com foco em atração de investimentos nacionais e 
internacionais, utilizando melhores práticas do Banco Mundial e oferecendo aos investidores 
informação organizada e com maior interatividade, formulários de investimentos e 
informações que ressaltam a posição de destaque do Paraná como destino de investimentos. 
O site publicado no endereço www.paranadesenvolvimento.org.br ou www.apdbrasil.org.br  
passou a disponibilizar informações em vários idiomas: além do português, estão disponíveis 
informações em espanhol, inglês, chinês e japonês. 

Novo website em cinco idiomas 

 

PROMOÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
Ao longo de 2017 foi realizada uma intensa agenda de assuntos ligados a parcerias 
institucionais. Considerando o primeiro e segundo trimestre foram computadas 
aproximadamente 140 reuniões com diversas instituições, entre parceiros estratégicos, 
nacionais e internacionais, e partes relacionadas no estado. A relação de parceiros e 
instituições prospectadas está disponível no anexo II. 

PROMOÇÃO DO AMBIENTE DE INVESTIMENTOS 

Nas atividades de desenvolvimento econômico a principal ação desenvolvida é o Programa 
Municipal para Atração de Investimentos. O crescimento do Programa foi impulsionado pelo 
crescente interesse dos próprios municípios em estarem melhores preparados para receberem 
e atraírem investidores. Este interesse foi provocado em função das ações de apresentação 
pelo interior do estado com o objetivo de mostrar as atividades da Agência. A estratégia de 
divulgação foi bem-sucedida, fazendo com que a procura por essa assessoria se expandisse por 
todo o estado em 2017. Entre 2016 e 2017 foram encaminhadas aproximadamente 30 
propostas de trabalho a prefeituras, resultando em uma demanda efetiva. Como resultado, em 
2017 foram firmados 6 novos contratos. 

O sucesso do Programa irá demandar reforço da equipe técnica a fim de permitir a entrega 
dos serviços. Ao longo de 2017, as atividades relacionadas ao PMAI foram executadas por 
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quatro colaboradores. O trabalho de coordenação e direção geral do projeto é exercido pela 
Gerência de Desenvolvimento Econômico e Empresarial. 

Também na área de desenvolvimento econômico é importante mencionar o termo de 
cooperação assinado com SEBRAE PR. O objetivo geral fortalecer os vínculos entre grandes 
empresas e MPEs. Essa parceria com o SEBRAE, em conjunto com o trabalho desenvolvido com 
municípios, irá suprir a demanda por ações da Agência ações voltadas a pequenas em médias 
empresas e a criação de ecossistemas de investimento. 

EVENTOS DE PROMOÇÃO DO PARANÁ 

No âmbito da busca de novos investimentos nacionais ou estrangeiros e promoção do estado 
para além de suas fronteiras, a Agência realizou, com apoio e patrocínio da Copel, a primeira 
edição do Paraná Investment Meeting – PIM, em São Paulo. O evento reuniu o Governador, 
Beto Richa, o Secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, e os CEOs das principais empresas do país 
como VW, Klabin e Renault a fim de dar um testemunho da oportunidade de investimento do 
Paraná. Seguindo a linha de maior agressividade e expansão do campo de atuação da Paraná 
Desenvolvimento, em setembro foi realizada, em Foz do Iguaçu, a Conferência Latino-
Americana de Investimentos. Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos – Apex-Brasil e com apoio do Banco Interamericano de 
Investimentos – BID, o evento teve como objetivo reunir representantes de agências e outras 
instituições direta e indiretamente envolvidos em atividades de prospecção de investimentos 
na América Latina – CLAIN. Oportunamente, dado as demandas existentes por parte de 
empresas e outros parceiros institucionais locais, foi realizado, em conjunto com a 
Conferência, a segunda edição do Paraná Investment Meeting – PIM, em Foz do Iguaçu. O 
ponto importante a ser destacado com relação ao PIM Foz é o fato de que ele foi 100% 
financiado por patrocinadores: Copel, Sanepar e Compagás. A contribuição da Paraná 
Desenvolvimento com relação à Conferência Internacional CLAIN também se deu via 
patrocínio, nesse caso da Itaipu. O custo total do PIM Foz e do CLAIN foi de R$ 130.000,00, 
todo ele viabilizado por meio de patrocínios. No âmbito de divulgação do estado, a Agência 
Paraná de Desenvolvimento participou, em parceria com o governo estadual, da cerimônia de 
premiação do jornal Valor Econômico sobre o Anuário Valor 1000, fortalecendo o 
relacionamento com tomadores de decisão de investimentos. 

PIM Paraná Investment Meeting, São Paulo, Junho 2017 
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PROSPECAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

BRASIL 

Além do intercâmbio com diversas empresas nacionais e internacionais, e orgãos de atuação 
similar, a Agência Paraná de Desenvolvimento participou, em parceria com a Ferroeste - 
Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A, do projeto de divulgação de lançamento da PMI (Proposta 
de Manifestação de Interesse) do projeto da nova ferrovia (Dourados/MS - Paranaguá/PR - 
Pontal do Paraná/PR) junto a parceiros institucionais e empresas com interesse em potencial. 

Também no âmbito de divulgação do estado, a Agência Paraná de Desenvolvimento participou, 
em parceria com o governo estadual, da cerimônia de premiação do jornal Valor Econômico 
sobre o Anuário Valor 1000. Todas essas atividades fazem parte do escopo de atuação da 
Agência. 

 

FRANÇA 

A Paraná Desenvolvimento foi solicitada para representar o Governador Beto Richa na entrega 
dos prêmios globais de estratégia de investimentos realizado em Cannes, junto ao MIPIM, 
maior evento de investidores em real estate do mundo, que atrai mais de 23.000 professionais 
de 90 países. No evento, promovido pelo jornal Financial Times de Londres, a Agência recebeu 
o prêmio de melhor programa de incentivos da América Latina. Também foi possível conhecer 
novas ferramentas apresentadas pela GIS Planning para atração de investimento e marketing 
locacional. Também foi realizada pesquisa sobre parques tecnológicos e projetos de 
desenvolvimento industrial aplicáveis aos parques do Paraná, além da prospecção de 
potenciais investidores. 

 

COREIA DO SUL 

A Agência participou da feira internacional Innotech 2017 – Bio & Pharma Conference, por 
meio da qual realizou reuniões com 9 potenciais investidores do setor de life sciences, 
especialmente relacionados a fármacos e cosméticos. Além disso, a viagem proporcionou a 
realização de uma reunião com a representação diplomática e comercial brasileira na Coreia e 
outra com o KHIDI – Korea Health Industry Development Institute. Por meio da participação na 
feira e da realização das reuniões, a Agência apresentou empresas paranaenses potenciais 
parceiros (Prati Donaduzzi, O Boticário, Realgems, Bula Verde) e divulgou também o Tecpar 
junto a empresas coreanas com interesse na produção de hemoderivados e outros produtos 
relacionados às PDPs do Ministério da Saúde. Ou seja, fez um levantamento de oportunidades 
de negócios para empresas paranaenses do setor de fármacos e cosméticos e tem como 
objetivo continuar os esforços para que empresas coreanas encontrem parceiros de produção 
para o mercado brasileiro no Paraná. 
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ÍNDIA 

A Agência participou do International Exhibition for Pharma and Healthcare – Iphex 2017, 
identificando 744 contatos/empresas potenciais e mantendo discussões sobre projetos de 
investimentos com 70 deles, além de ter realizado 19 contatos sobre parcerias estratégicas 
com organizações públicas e privadas. Dos 70 contatos prospectadas com interesse no Brasil, 
3 empresas confirmaram interesse em discutir suprimentos de medicamentos sólidos, vacinas 
e componentes para o país. Essas 3 empresas aceitaram o convite para visita a Curitiba, o que 
está previsto para acontecer em maio de 2018, quando será dada continuidade às discussões 
e estruturação dos projetos de investimentos. 

A Paraná Desenvolvimento realizou ainda reuniões estratégicas com a Confederation of Indian 
Industry – CII em Bangalore e Nova Deli a fim de avaliar e discutir um acordo de parceria 
bilateral a ser firmado entre a Agência e a CII para prospectar investimentos e comércio entre 
Índia e Brasil. Houve também a participação em um evento empresarial em Mumbai para 
associados da CII do estado de Maharashtra, o qual contou com a presença de grandes grupos 
empresariais indianos como Mahindra e Hinduja (proprietário de marca internacional de 
caminhões e de plataformas globais de Tecnologia de Informação) com interesses em 
estabelecer fábricas e expandir sua atuação no Brasil. 

 

ESTADOS UNIDOS 

A Paraná Desenvolvimento participou, em parceria com o TECPAR, da Bio Convention 2017, 
realizado em San Diego, na qual apresentou o estado do Paraná como destino de 
investimentos no Brasil. A participação, tanto da Agência quanto do Tecpar, se deu dentro do 
Pavilhão Brasil organizado pela Apex-Brasil e pela Abiquifi - Associação Brasileira da Indústria 
Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos. No pavilhão foram atendidas cerca de 65 
empresas e realizadas reuniões com 8 potenciais investidores do setor de life sciences, 
especialmente relacionados a fármacos e cosméticos. Além disso, após a conclusão da missão 
foram encaminhados formulários de projetos para 2 empresas com projetos potenciais no 
Paraná. Por fim, a aproximação com a Abiquifi durante a viagem permitiu a análise de uma 
potencial parceria com a instituição para realização de ações no setor de biotecnologia. 

PROSPECÇÃO PARA PARQUES TECNOLÓGICOS 

Também no ano de 2017 foi implantado uma nova modalidade de serviços na Agência, a 
assistência na prospecção de novos investimentos para empreendimentos de caráter privado. 
A exemplo, um dos serviços oferecidos é o atendimento a parques tecnológicos. Este serviço 
visa viabilizar negócios nos parques tecnológicos existentes no estado de forma a torná-los 
unidades de negócios voltadas a pesquisa e desenvolvimento. A Paraná Desenvolvimento 
fechou contrato com um parque privado, o BIOPARK de Toledo, com foco na promoção e 
atração de empresas inovadoras ligadas aos setores de biociências. Em 2017 a agência atuou 
no apoio na Estruturação do “Master Plan”(Plano Diretor) do Biopark com vistas a criação de 
um ecossistema adequado às atividades pretendidas, estruturou as atividades de prospecção 
de projetos de investimento para o Brasil e exterior (indústrias, provedores de serviços; 
provedores e desenvolvedores de tecnologia e inovação) para o Biopark e apoiou as várias 
iniciativas de prospecção de projetos de investimento, recebendo os grupos de investidores 
em Curitiba, Toledo e São Paulo. 
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ATENDIMENTO A INVESTIDORES 

PARANÁ COMPETITIVO 

No tocante ao Paraná Competitivo, desde abril de 2017 a Agência faz oficialmente parte dos 
ritos do programa de incentivos fiscais do estado. Antes a Agência já trabalhava em conjunto 
com a Secretaria da Fazenda, porém, não de forma oficial. O novo decreto impõe várias 
responsabilidades à Paraná Desenvolvimento, indo do início da solicitação da empresa até os 
acompanhamentos do desenvolvimento do projeto. 

 

No ano de 2017 o Programa apresentou os seguintes resultados: 

Valor dos Projetos em carteira, todos os anos. 
 (Implantação, Expansão e Reativação) 

R$ 6,0 Bilhões 

Valor dos Projetos para expansão (2017) R$   547,95 Milhões 

Valor dos Projetos Novos (2017) R$   646,27 Milhões 

Valor Solicitação Regime Especial (2017) R$  39,01 Milhões 

 

Perfil setorial dos projetos em carteira, considerando todos os pedidos, inclusive regime 
especial no período abrangente de 2013 a 2017: 

Setor Produtivo Nº de Projetos Investimentos 

Agroindustrial 65 R$ 4,8 bi 

Automotivo 21 R$ 6,7 bi 

Construção 4 R$ 1,3 bi 

Eletroeletrônica 9 R$ 400 mi 

Energia 4 R$ 262 mi 

Life Science 4 R$ 186 mi 

Logística 3 R$ 118 mi 

Madeira 7 R$ 187 mi 

Médico Hospitalar 3 R$ 23,4 mi 

Metalmecânica 12 R$ 127 mi 

Mineração 2 R$ 1,2 bi 

Móveis 9 R$ 252 mi 

Papel e Celulose 9 R$ 804 mi 

Plástico 5 R$ 62,6 mi 

Químico 4 R$ 396 mi 

Têxtil 5 R$ 30,9 mi 

TIC 9 R$ 252 mi 

Vidros 2 R$ 24,6 mi 

Outros 2 R$ 455 mi 
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Os projetos acima demonstrados levam em consideração somente aqueles que estão sendo 
analisados pela Secretaria da Fazenda. Além disso, nesse filtro só constam as empresas com 
projetos de expansão, reativação e implantação. Os demais projetos existentes, como por 
exemplo os pedidos de regime especial, são contemplados no quadro geral dos setores. 

Importante observar que, no âmbito do Programa Paraná Competitivo, as atribuições da 
Agência Paraná Desenvolvimento envolvem enquadrar e organizar o pleito feito pelas 
empresas, bem como avaliar quais seriam os impactos econômicos e financeiros do projeto 
para o estado. Os projetos encaminhados para Secretaria da Fazenda não necessariamente são 
aprovados ou tem andamento satisfatório do ponto de vista da realização do investimento. 

 

SERVIÇO DE AFTERCARE (PÓS-INVESTIMENTO) 

Na atividade de pós atendimento são realizados contatos e visitas técnicas a empresas 
atendidas pela Paraná Desenvolvimento no âmbito do Paraná Competitivo. O objetivo desta 
atividade é prestar atendimento às empresas, bem como auxiliá-las em possíveis projetos de 
expansão ou reativação. 

Ao longo de 2017 foram realizados 150 atendimentos aftercare a 81 empresas instaladas no 
estado. Os atendimentos trataram da manutenção de relacionamento, bem como de ajustes 
e adequações aos protocolos assinados com o governo estadual. Relação de empresas 
atendidas estão no ANEXO III 

 

PROCESSOS 

NOVOS PROCESSOS DE NEGÓCIO 

A Agência dedicou-se ao desenho e revisão de seus processos técnicos, operacionais, 
administrativos e jurídicos com o objetivo de melhoria operacional de sua gestão e 
fortalecimento da capacidade de atração de empresas. Foram revistas a lógica das atividades 
de promoção de investimentos da agência com a respectiva distribuição de papéis e 
direcionamento de fluxo de informações. Para o cumprimento desta finalidade foi contratada 
uma empresa de consultoria especializada em definição de processos e toda equipe foi 
envolvida nas discussões para estruturação do modelo de funcionamento da Agência. 

NOVO DECRETO PARANÁ COMPETITIVO 

Em 2017 uma das entregas mais relevantes ligadas a promoção de competitividade e atração 
de investimentos foi a inclusão oficial da Agência Paraná de Desenvolvimento no novo decreto 
do Programa Paraná Competitivo, 6.434/2017, por meio do qual a agência passa a ser 
responsável, agora oficialmente, pelos processos e ritos requeridos para solicitação de 
incentivos fiscais por parte das empresas. Esta ação foi de fundamental importância para 
consolidação da Agência como porta de entrada das empresas e seus investimentos vindos ao 
estado do Paraná. 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
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Em 2017, com a consolidação dos serviços de assessoria, a Agência intensificou a busca de 
sustentabilidade financeira e promoveu a venda de serviços a municípios e entidades privadas. 
Ao longo do ano foram fechados 6 contratos de vendas de serviços totalizando R$ 530.000 
com clientes públicos e privados. 

 

PESSOAS E INFRAESTRUTURA 

INFRAESTRUTURA 

Foram realizados investimentos em melhoria da infraestrutura com a transferência para uma 
nova sede capaz de acomodar colaboradores e clientes de forma adequada e profissional, 
dando maior condição da agência concorrer em seus mercados e colaboradores atuarem de 
forma harmônica e integrada. A mudança de sede dobrou a área das instalações porém 
manteve praticamente o custo inalterado, desfrutando de um momento favorável para 
negociação de áreas comerciais, devido à crise econômica. A infraestrutura de informática 
também foi adequada a fim de receber os novos colaboradores advindos do processo seletivo 
em andamento no ano. 

 

PESSOAS 

A Paraná Desenvolvimento foi pioneira na idealização de treinamentos para a equipe, inseridos 
na Conferência Latino Americana de Investimentos realizada em Foz do Iguaçu. Todos os 
colaboradores da área técnica participaram do treinamento em promoção e atração de 
investimentos realizado em parceria com o Banco Mundial WBG, Banco Interamericano, IADB. 
WAIPA Associação Mundial das Agências de Promoção de Investimentos e APEX Agência 
Brasileira de Promoção de Investimentos. Foram apresentados painéis e estudos de caso de 
agências de alta performance além de sessões de intercâmbio entre colaboradores da APD e 
de outras 54 agências de promoção de investimentos presentes no evento, oriundas da 
principalmente da América Latina, mas também do Oriente Médio, Europa e Ásia. 
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Anexo I 
Quadro de metas 
 

 

 
 
 
 

Anexo II 
Parcerias institucionais 
 
  Abiquifi - Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos 
  ABRAZPE - Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação 
  ACEC - Associação Cultural e Esportiva de Castro 
  ACI Medellín - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín 
  ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa 
  Agência Curitiba 
  Agência Terra Roxa 
  Amcham - Câmara Americana de Comércio 
  Apex-Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
  Assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba 
  Australian Trade and Investment Commission 
  Banco Mizuho do Brasil 
  Câmara de Comércio Índia Brasil 
  CCIBJ - Câmara do Comércio e Indústria Brasil Japão do Paraná 
  CDES - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
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  COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
  Consulado da República Argentina 
  Consulado Geral da Itália 
  Consulado Geral do Japão em Curitiba 
  Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 
  Copenhagen Institute for Futures Studies 
  CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 
  DIT - Department of International Trade (antigo UKTI - UK Trade & Investment) 
  Embaixada da África do Sul 
  Embaixada da Bélgica 
  Embaixada da Botswana 
  Embaixada da Hungria 
  Embaixada de Finlândia 
  Embaixada do Catar 
  Embaixada do Japão 
  Embaixada do Reino Unido no Brasil 
  Embaixadas da França 
  Escritório Comercial Canadense 
  FAE Centro Universitário 
  FAEP - Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
  Ferroeste 
  FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
  FIEP 
  Invest São Paulo 
  IPPUC - Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba 
  JBIC - Japan Bank for International Cooperation 
  JETRO - Japan External Trade Organization 
  JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão 
  Keidanren 
  KOTRA - Agência Nacional de Comércio Exterior e Investimento da Coreia do Sul 
  MDIC - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
  Ministério da Economia de Baden-Württemberg 
  Prefeitura de Foz do Iguaçu 
  Prefeitura de Jaguariaíva 
  Prefeitura de Palmeira 
  Prefeitura de Ponta Grossa 
  Prefeitura de Umuarama 
  Prefeitura de União da Vitória 
  Projeto Angra Doce - 5 municípios paranaenses lindeiros à Usina Hidrelétrica de Chavantes 
(Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos) 
  Receita Federal de Ponta Grossa 
  Sanepar 
  SEBRAE 
  Secretaria da Saúde do Estado do Paraná 
  Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro 
  Secretaria Especial do Cerimonial e Relações Internacionais da Casa Civil do Estado do Paraná 
  SEFA 
  SENAE 
  SEPL 
  Sistema Ocepar 
  Swiss Business Hub Brazil 
  Tecpar. 
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O Relatório Anual da Agência Paraná de Desen-
volvimento, em sintonia com seus valores de pro-
fissionalismo, transparência e compliance, procura 
traçar um perfil de suas principais atividades, rela-
cionando-as com as grandes temáticas de desen-
volvimento econômico e atração de investimentos. 
Este relatório serve como um instrumento de infor-
mação ao destacar as principais atividades desen-
volvidas pela Agência ao longo dos últimos anos. 
Além do detalhamento das atividades de 2018, 
este relatório também tem como objetivo fazer 
uma retrospectiva dos últimos quatro anos da atu-
al gestão. Todo relatório foi direcionado no sentido 
de sincronizar as ações previstas no planejamento 
estratégico com as efetivamente realizadas.

É importante destacar que todas as ações da Agên-
cia são pautadas pela execução de seu objetivo le-
gal:

“Promover o desenvolvimento econômico e social do 
estado do Paraná por meio da transformação econô-
mica e da atração de investimentos produtivos para o 
estado, com ênfase na identificação de oportunidades 
de negócio que resultem na conquista de novas empre-
sas e no estabelecimento de atividades intensivas em 
conhecimento produtivo”.

Esse relatório é um dos vários meios com que a 
APD comunica o desenvolvimento e progresso da 
atração de investimentos e do desenvolvimento 
econômico, dentro de seu escopo contratado. Da-
dos adicionais sobre a operação da Agência como 
balanços contábeis, estudos econômicos ou legisla-
ção podem ser acessados no site da APD. Conheça 
nossos outros canais de relacionamento online:

O ano de 2018 é um ano de conquistas e resultados 
para a APD, sendo possivelmente o mais represen-
tativo desde sua reestruturação iniciada em 2015, 
demonstrando a evolução da agência nas áreas de 
gestão e controle, promoção e imagem, atração e 
retenção de investimentos, resultado do esforço 
conjunto de toda a equipe e diretoria executiva e 
apoiados pelo conselho de administração e demais 
orgãos envolvidos na atração de investimentos.

Em atração de investimentos, vimos o amadureci-
mento de produtos e soluções. Na área de promo-
ção, atração e facilitação de investimento, o evento 
Paraná Investment Meeting consolida-se como prin-
cipal canal de promoção e diálogo entre o Governo 
do estado e investidores. A participação do estado 
em eventos nacionais e internacionais como o BIF 
Brazil Investment Forum e em mídias especializa-
das também fortaleceram a promoção da imagem 
do estado, levando a agência em 2018 a atender 
mais de 884 investidores (aumento de 30% sobre 
2017) e atingir uma carteira sólida de projetos de 
investimento superior a R$ 14 bilhões. Consolida-
mos também nosso posicionamento como líderes 
de pensamento no negócio de atração de investi-
mentos, conquistando respeito e visibilidade junto 
a organizações e empresas como Banco Mundial, 
UNCTAD e OCDE, através da participação em fó-
runs especializados demonstrando a oferta e expe-
riência do Paraná no Brasil e no exterior. Além dis-
so, a APD voltou a competir e ser premiada frente 
aos competidores da região, dessa vez na América 
Latina, onde foi eleita pelo Financial Times como a 
terceira melhor estratégia de atração de investi-
mentos da América Latina, ficando atrás somente 
dos estados de São Paulo e Minas Gerais, a frente 
de outros estados competitivos.

Em desenvolvimento econômico, uma das princi-
pais conquistas foi observar as prefeituras serem 
preparadas, dentro do programa PMAI, para se 
unirem ao esforço da APD em atrair investimen-
to, resultando em novos materiais de marketing e 
iniciativas municipais de prospecção, promoção e 
atração de investimentos, visitando proativamente 
investidores no Brasil e no exterior. Como resul-

1. SOBRE O RELATÓRIO 2. RESUMO EXECUTIVO

@acontecenaapd

/apdbrasil

/company/agência-paraná-de-desenvolvimento

@ comunicacao@apdbrasil.org.br

www.apdbrasil.org.br
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tado dos projetos executados em várias regiões 
do estado, foram conduzidos vários diagnósticos 
econômicos municipais que resultaram na identifi-
cação de mais de 60 novas oportunidades de inves-
timento e desenvolvimento econômico, como o o 
processamento de erva-mate em União da Vitória, 
a implantação de uma zona de processamento de 
exportação em Umuarama, o desenvolvimento da 
indústria de alimentos orgânicos e móveis em São 
José dos Pinhais e turismo em Jaguariaíva, dentre 
outros. Essas e outras oportunidades qualificadas 
no PMAI, serão desenvolvidas em parceria entre a 
APD e as prefeituras.

Na articulação institucional, a APD ampliou sua 
rede de parcerias estratégicas estabelecendo no-
vos acordos. Na esfera local, parceria com mu-
nicípios, associações comerciais e federação das 
indústrias viabilizaram eventos em Curitiba e nas 
cidades do interior do Paraná, ampliando a visibi-
lidade da Agência, de seus produtos e programas, 
e fortalecendo a noção da APD como gestora de 
programas como Paraná Competitivo, PMAI e de 
Distritos Industriais. Também, foi aumentada a ex-
posição e divulgação do Paraná junto a governos e 
instituições estrangeiras presentes no Brasil - tipi-
camente o primeiro ponto de contato de empresas 
quando iniciam sua análise sobre onde se instalar 
no Brasil. A APD liderou ou apoiou a execução e 
recepção no Paraná, em São Paulo e em Brasília 
de mais de 50 missões estrangeiras, como embai-
xadores da União Europeia, dos Países Árabes, de 
países Africanos, além de representações da Amé-
rica do Sul e da Ásia. A APD foi visitada também por 
agências referência mundial como a agência CIN-
DE Investe Costa Rica - interessadas em conhecer 
nossas soluções e abordagens, e construir novos 
acordos de parceria mútuos.

Na área de gestão e controle, podemos observar 
a materialização das melhorias de gestão implan-
tadas gradativamente a partir de 2016, como: a 
formação do quadro permanente da agência, a res-
posta e solução definitiva de quesitos de controle e 
conformidade da agência frente os apontamentos 
históricos dos orgãos fiscalizadores, a continua re-

dução de custos e melhoria de processos internos, 
dando maior robustez e confiança nos trâmites e 
operações da agência. Do ponto de vista de receitas 
e orçamento, a agência otimizou gastos, aprimorou 
seu planejamento financeiro e ampliou a venda de 
serviços ao mercado, gerando mais receitas inde-
pendentes e contribuindo para sua sustentabilida-
de. A APD também voltou a liderar, com o apoio da 
Secretaria de Planejamento, o grupo executivo dos 
Serviços Sociais Autônomos (SSAs) do Paraná, con-
seguindo importantes avanços no entendimento 
junto aos orgãos de fiscalização e orçamento sobre 
a relação dos SSAs com o estado.

Seguindo o mapa estratégico da APD em proces-
sos, pessoas e infraestrutura, 2018 também foi um 
ano importante na aquisição, capacitação e quali-
ficação de pessoas. A agência recebeu os primei-
ros colaboradores advindos do processo seletivo 
público e executou treinamentos no Brasil e no 
exterior em atração de investimentos, desenvol-
vimento econômico e gestão administrativa em 
parceria com a Secretaria de Planejamento, Escola 
de Governo, APEX Brasil, Banco Interamericano, 
Associação Mundial das Agências de Promoção de 
Investimentos WAIPA, Banco Mundial e União Eu-
ropeia. Ainda que dentro de um processo de quali-
ficação em andamento, as equipes terminam o ano 
melhor preparadas, articuladas e acessando redes 
de relacionamento com especialistas e pares em 
suas áreas.

Como resultado, a atual gestão da APD entrega 
ao final de 2018 uma agência sólida, operacional e 
financeiramente, transparente, efetiva e reconhe-
cida como uma das melhores da América Latina. 
Segundo pesquisa e relatos de empresas e investi-
dores consultados, a APD é uma “agência relevante 
para a decisão de investimento”, “possui uma imagem 
positiva junto a investidores” e onde a maioria das 
empresas atendidas encontram-se satisfeitas ou 
muito satisfeitas e recomendariam os serviços da 
agência.  O esforço de transformação entrega a 
agência preparada para futuras expansões e cres-
cimento da organização, habilitando o Paraná para 
competir melhor com outras localidades do Brasil 
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e da região e gerar os retornos esperados em termos de geração de empregos, crescimento e desenvolvimen-
to econômico e sustentabilidade fiscal ao Paraná.

Adalberto D. B. Netto 
Diretor Presidente

Rodrigo Salvatori 
Presidente do Conselho de Administração

Paulo A. Morva Martins 
Diretor Executivo
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Como toda instituição que recebe dinheiro públi-
co, a APD também é fiscalizada pelo Tribunal de 
Contas do Estado no que se refere à destinação e 
uso dos recursos. De forma voluntária e eventual, 
a Agência também pode contratar consultorias ex-
ternas para auditar suas contas.

A Diretoria da APD é indicada pelo seu Conselho 
de Administração e nomeada pelo Governador do 
Estado. Atualmente ela é composta pelo seu Dire-
tor-Presidente, Adalberto Durau Bueno Netto, e 
pelo Diretor Executivo, Paulo Alexsandro Morva 
Martins.

A APD tem como missão institucional “promover o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná por 
meio da transformação econômica e da atração de investimentos produtivos, com ênfase na identificação de opor-
tunidades de negócio que resultem na conquista de novas empresas e no estabelecimento de atividades intensivas 
em conhecimento produtivo”. Seus valores “Ética, Moralidade, Profissionalismo, Especialização, Proatividade, Co-
laboração, Comprometimento e Melhoria Contínua” são construídos e praticados diariamente por uma equipe 
de alto desempenho. A visão da APD é “Ser reconhecida nacional e internacionalmente como agente indutor do 
desenvolvimento econômico e protagonista da promoção e atração de investimentos no estado do Paraná”.

Neste contexto, a APD faz a ligação entre o governo e o investidor, executando atividades como:

A APD tem atuado em parceria e mantém acordos de cooperação com algumas entidades integrantes do gru-
po G7 como a FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), a ACP (Associação Comercial do Paraná)
e OCEPAR (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná).

• Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral (Presidente do Conselho);

• Secretário de Estado da Fazenda;

• Diretor Presidente da Fomento Paraná;

• Secretário de Estado de Infraestrutura e 
Logística;

• Procurador-Geral do Estado.

• Promoção do Paraná como destino de in-
vestimentos;

• Apoio ao potencial investidor;

• Coordenação do Programa Paraná Com-
petitivo;

• Construção de acordos de cooperação 
com governos e instituições nacionais, estrangei-
ros e multilaterais;

• Estruturação de programas de desenvolvi-
mento econômico;

• Assessoria aos municípios na melhora do 
ambiente de negócios e na promoção de investi-
mentos.

A Agência Paraná de Desenvolvimento foi instituída pela Lei Estadual nº 17.016/2011 mas começou a operar 
efetivamente em 2013. É pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse e finalidade pú-
blicos, sob a modalidade de serviço social autônomo. É vinculada por cooperação à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, mediante celebração de Contrato de Gestão com o estado do Paraná.

A atuação da Agência é fiscalizada pelo seu Conselho de Administração, composta pelos seguintes membros:

3. A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO
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O modelo de negócio da APD para atração de investimentos é visualizado na figura a seguir:

FIGURA 1 - MODELO DE NEGÓCIO APD

AMBIENTE DE
INVESTIMENTOS

MULTIPLICADORES

PROSPECÇÃO

NEGOCIAÇÃO

ASSINATURA SEFA

ACOMPANHAMENTO

AMBIENTE DE
INVESTIMENTOS

POLÍTICAS
SETORIAIS

RELACIONAMENTO
INSTITUCIONAL

INTELIGÊNCIA
CORPORATIVA

MARKETING E EVENTOS
(IMAGEM)

CADASTRO DE EMPRESAS 
(CONTATOS)

PROJETO POTENCIAL
(LEADS)

NEGOCIAÇÃO
(FORMULÁRIO)

PROPOSTA
(E-PROTOCOLO)

APROVAÇÃO SEFA
(PROTOCOLO)

PROSPECÇÃO DE NOVOS
INVESTIMENTOS

AFTERCARE

3.1 MODELO DE NEGÓCIO DA APD
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O cenário econômico em 2018 foi bastante turbulento e marcado por incertezas. Embora a recessão dos últi-
mos anos mostre sinais de arrefecimento, seus efeitos ainda são sentidos, pois a recuperação tem sido bastan-
te lenta. Outro motivo que alterou bastante o padrão dos investimentos no Brasil foi a eleição presidencial, 
pois os empresários preferiram esperar o direcionamento da política econômica do candidato eleito. Adicio-
nalmente, havia muita preocupação com os problemas fiscais da União e dos estados.

A análise da confiança do consumidor reforça que 2018 foi um ano de retomada, ainda que gradual, da ativi-
dade econômica do Brasil. Apesar disso, o PIB do país deve terminar o ano 4% abaixo do que era no início da 
recessão, em 2014.

FIGURA 2 - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

O índice de confiança do empresariado também seguiu trajetória parecida, com grande crescimento após a 
definição das eleições. Fica claro que a incerteza das eleições foi o grande fator de volatilidade nos investi-
mentos.

FIGURA 3 - CONFIANÇA DO EMPRESARIADO

| FONTE: CNI 2018

4. CONTEXTO DO CENÁRIO DE INVESTIMENTOS

| FONTE: CNI 2018
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Um dado que ilustra bem essa retomada econômica do Brasil é a utilização da capacidade instalada efetiva em 
relação ao usual. Percebe-se que há pelo menos cinco anos essa utilização tem estado abaixo do usual, mas 
crescendo desde 2016. Com a análise desses dados, é possível concluir que, para os investimentos no país, o 
ano que vem será melhor do que 2018. Entretanto, para isso, deve ser mantida com a condução da política 
econômica de maneira adequada. É necessário também estar atento à volatilidade internacional.

FIGURA 4 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

5. PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020

O Plano Estratégico 2015-2020 (Visão 2020), aprovado pelo Conselho de Administração em agosto de 2015, 
definiu as prioridades estratégicas da Agência segundo o seguinte mapa estratégico:

FIGURA 5 - PLANO ESTRATÉGICO
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11

Os progressos obtidos no período de 2015 a 2018 podem ser visualizados nos quadros a seguir:

FIGURA 7 - IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS

FIGURA 6 - DETALHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO
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Desenvolvimento Econômico 

e Promoção de Investimento

Estabelecer a Capacidade de 

Assessorar e Orientar o 

Governo e Investidores

Reposicionar o PR no Mercado 

Global de Atração de 

Investimentos

Intensificar o Relacionamento 

com Investidores Locais e 

Internacionais
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Relacionamento

Imperativos Estratégicos Principais entregas Status

APD foi inserida na Lei do Paraná Compe��vo, sendo co-gestora com a SEFA na gestão do Programa

Novo modelo de atuação em parceria com a CAEC e CRE da SEFA e CDE da SEPL/SEDE

Criada a rede de agentes de promoção de inves�mentos para disseminar, atender e levar inves�mentos para o 

interior

Revisões e atualização do decreto do programa Paraná Compe��vo incluindo e-commerce, outros setores 

não-industriais e programa de uso de créditos em parceria com a SEFA 

Integração Estado-Município promovido pelo Programa PMAI como nova estratégia integrada

Estabelecer a Capacidade de 

Assessorar e Orientar o Governo e 

Inves�dores

Novo processo de atendimento implantado, junto com novo decreto do Paraná Compe��vo

Reposicionar o Paraná no Mercado Glo- 

bal de Atração de Inves�mentos

Marca Invista no Paraná disseminada no Paraná, no Brasil e no exterior através mais de 30 eventos e missões de 

prospecção

Implantado o programa de a�er care 

Implantado o PIM Parana Investment Mee�ng com sessões de atendimento a inves�dores

Redefinir a Governança de

Atração de Inves�mentos 

para Compe�r 

Internacionalmente

Construir Estratégias Integradas de 

Desenvolvimento Econômico e 

Promoção de Inves�mento

Intensificar o Relacionamento com 

Inves�dores Locais e Internacionais



12

Pessoas e Infraestrutura Principais entregas Status

Desenvolver Competências em 

Desenvolvimento Econômico e Atração 

de Inves�mentos 

Realizados treinamentos em desenvolvimento econômico (ZPEs, desenvolvimento local) e atração de 

inves�mentos (facilitação, a�ercare, marke�ng territorial) e gestão (licitações, gestão de projetos, gestão de 

riscos, contratos). Aquisição de novos talentos via processo sele�vo.

Fortalecer a atuação da APD como 

serviço social de alto desempenho

Estabelecida liderança entre os SSAs do Paraná no endereçamento das questões legais e interface com o estado. 

Realizado benchmark em SSAs de outros estados (Investe São Paulo, Investe Rio Grande do Norte).

Estabelecer Programa de 

Sustentabilidade Financeira

Lançada a venda de serviços de consultoria ao mercado com foco nos segmentos público (PMAI) e privado 

(atração de inves�mentos) gerando receitas independentes

Assegurar Estrutura de Apoio ao 

Inves�dor de Padrão Internacional

Implantada nova sede e instalações de padrão corpora�vo dobrando a área �sica, elevando ergonomia e conforto 

para colaboradores e dispondo de área de eventos própria, porém mantendo custo operacional  similar

Consolidar a Capacidade em 

Inteligência e Operações

APD, em parceria com o RENAI e a Secretaria de Desenvolvimento e Compe��vidade Industrial do MDIC e a 

APEX Brasil, dispõe de acesso às informações de projetos greenfield anunciados no Brasil e 

indica�vos de potenciais projetos (investor signals) sem custos.  

 Processos Principais entregas Status

APD foi inserida na Lei do Paraná Compe��vo, sendo co-gestora com a SEFA na gestão do Programa

Novo modelo de atuação em parceria com a CAEC e CRE da SEFA e CDE da SEPL/SEDE

Criada a rede de agentes de promoção de inves�mentos para disseminar, atender e levar inves�mentos para o 

interior

Avaliar e Monitorar a Oferta e a 

Demanda em Inves�mento Direto

Monitoramento periódico realizado em parceria com a APEX e RENAI (MDIC) no rastreamento de anuncios de 

projetos de inves�mento. Pendente a implantação de ferramentas adicionais de inteligência

Organizar o Esforço de Promover o 

Paraná

APD posicionada na liderança do esforço de promoção do Paraná, atuando em parceria com o Governo e 

en�dades do estado (FIEP, OCEPAR, SEBRAE, Prefeituras)

Prestar Assessoria Técnica e Econômica
APD responsável pela emissão de pareceres econômicos nos pleitos do Paraná Compe��vo, Créditos de ICMS e 

Regime Especial, assessorando demais Secretarias

Construir Inteligência Setorial e 

Empresarial
Ferramentas de inteligência setorial em uso como tableau para análises econômicas regionais e setoriais

Executar a Governanca em 

Desenvolvimento Econômico e Atração 

de Inves�mentos

FIGURA 8 - METAS PARA PESSOAS E INFRAESTRUTURA

FIGURA 9 - METAS PARA PROCESSOS
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A atuação da APD em 2018 seguiram o plano de trabalho contratado pelo Governo do Paraná nas atividades 
de promoção, prospecção e inteligência empresarial, bem como contratos de prestação de serviços de asses-
soria e apoio empresarial estabelecidos com o mercado. As principais atividades são descritas nas sessões a 
seguir, iniciando pela evolução da estratégia do Paraná frente a seus competidores. 

6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2014-2015 2016-2017 2018-2019

Focos de Atuação Principais entregas Status

Coordenar o Desenvolvimento de 

Econômico e Atração de

 Inves�mentos

Lançadas 28 inicia�vas com foco em Desenvolvimento Econômico e 45 inicia�vas com foco em Atração de 
Inves�mentos conforme Plano de Trabalho aprovado pela SEPL

Desenvolvidas estratégias setoriais para 4 setores e estratégias para 15 municípios/regiões.

Realizadas ações de promoção no Paraná, no Brasil e no exterior com foco nos setores alvo, além de fortaleci-
mento das ações de promoção digital através de novo site e nova presença nas mídias sociais corpora�vas

Lançados produtos e serviços para o setor público e privado. Oportunidades para ampliação do por�olio 
iden�ficadas.
Realizadas contatos e visitas de a�ercare, iden�ficando proa�vamente necessidades e acompanhando a 
execução de projetos, em parceria com a CAEC (SEFA)

Gestão do Paraná Compe��vo sendo realizada em parceria com SEFA, SEPL e SEDE com reuniões períodicas

Lançadas campanhas de promoção (Valor Econômico/Estadão/Financial Times), eventos e novas mídias em 5 
idiomas com foco nos setores alvo e nas vantagens compe��vas do Paraná

Atraídos 6 projetos de visibilidade e impacto, adensando cadeias e fortalecendo a imagem do Paraná

Assinados mais de 15 MOUs com agencias, governos e organizações como Investe Chile, Investe Reino Unido, 
Investe Coreia, Investe Japão, Federação das Indústrias do Paraná, Confederação das Indústrias da Índia. 
Colaboradores foram treinados no Japão e Vietna em parceria com JETRO/JAICA. Analisada oportunidade de 
inserção do Paraná no Programa de Cadeias Globais de Valor da OECD com foco em Transformação Produ�va. 
APD inserida no board execu�vo da associação mundial das agências de promoção de inves�mentos
Atuação proa�va em policy advocacy junto ao Governo corrigindo distorções ou melhorando a oferta do 
estado

Desenvolver Estratégias Setoriais e 

Regionais de Atração de

 Inves�mentos
Promover a�vamente o Paraná e 
seus municípios como des�no de 
inves�mentos
Oferecer serviços de assessoria, 
consultoria e desenvolvimento

Assis�r inves�mentos instalados

Realizar a Gestão do Paraná 
Compe��vo
Desenvolver a Estratégia de 

Marke�ng e Promoção do Paraná
Atrair inves�mentos de visibilidade e 
impacto

Estabelecer parcerias e intercâmbios 
com outras organizações

Melhorar a Oferta do Estado

FIGURA 10 - METAS PARA FOCOS DE ATUAÇÃO
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O PMAI - Programa Municipal de Atração de Investimentos - foi criado pela APD em 2014 para atender 
aos municípios paranaenses de forma personalizada. Além de aumentar a segurança para o investidor, o Pro-
grama auxilia na melhoria do ambiente de negócios do município e na sua gestão, tornando-o mais atrativo e 
eficiente.

O PMAI é executado em 2 etapas, transformando a maneira de atrair investimentos, resultando em um diag-
nóstico amplo, governança integrada e um plano de prospecção efetivo. A primeira etapa, que é o planeja-
mento para o desenvolvimento econômico, inicia-se com a elaboração do diagnóstico socioeconômico do 
município. Após isso, é feito o mapeamento de demandas e gargalos por meio de oficinas para a promoção 
do desenvolvimento econômico sustentado do município. Por último, desenha-se o projeto para a promoção 
do desenvolvimento econômico sustentado. Já na segunda etapa é feita, com base nos resultados do mapea-
mento, a seleção dos setores prioritários e a estruturação da proposta de valor, seguida do mapeamento das 
cadeias produtivas, definição das vocações econômicas do município e da estratégia para atração de novos 
investimentos empresariais. Por último, é organizado e entregue o Plano Estruturado de Prospecção.

Entre 2014 e 2017 o PMAI foi contratado por Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, São 
José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Umuarama e União da Vitória. Em 2018, o PMAI apresentou uma grande 
expansão, com a assinatura de contratos por Apucarana, Araucária, Campo Largo e Turvo. Já estão em anda-
mento negociações com os seguintes municípios: Bituruna, Carlópolis, Castro, Foz do Iguaçu, General Carnei-
ro, Paranavaí, Piraquara, Pitanga, Quatro Barras, Rio Negro e Toledo. O mapa a seguir mostra os municípios 
atendidos pelo PMAI.

FIGURA 11 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PMAI

A APD atua proativamente no monitoramento e melhora do ambiente de investimentos através do atendi-
mento a empresas e setores e sua interface junto aos orgãos formadores de políticas e na preparação da ofer-
ta das localidades para empresas e investidores, através dos programas PMAI e Distritos Industriais.

Ainda não atendido

6.1.1.1 PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

6.1.1 AMBIENTE DE INVESTIMENTOS

6.1 ATIVIDADES TÉCNICAS
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Além disso, o Programa (PMAI) gerou desde 2016 contratos da ordem de R$ 1,56 milhões até dezembro de 
2018 e receitas em 2018 de R$ 265,414, tornando-se uma grande fonte de receitas para a Agência.

Em 2018 foram realizadas 49 reuniões, oficinas ou eventos do programa. Esses encontros estão se consoli-
dando como uma das principais fontes de interação da APD. Há uma tendência de intensificação destas ativi-
dades, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Agendas PMAI 2018
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Para facilitar a comunicação com o público estran-
geiro, também em 2018 foi produzido um sumário 
executivo em inglês do PMAI. Este material de di-
vulgação tem sido distribuído nos eventos inter-
nacionais que a Agência participou recentemente, 
como a CIFIT (Feira Internacional da China para o 
Investimento e Comércio) em Xiamen, na China, e 
o Conclave Índia-América Latina & Caribe em San-
tiago, em Santiago, no Chile.

Em 2018 o PMAI evoluiu para um novo patamar: foi 
firmada uma parceria com a Paraná Projetos para 
elaborar um plano de desenvolvimento produtivo 
integrado da região do Vale do Ivaí. Foi executado 
um diagnóstico econômico e realizados diversos 
eventos, que culminarão em propostas a serem de-
senvolvidas e executadas pela AMUVI (Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí) em 2019.

mentos privados no Brasil estavam desacreditados.  É 
neste ambiente de parceria que estamos conectados 
com o mercado, incentivando e criando ambiente fa-
vorável para atração de indústrias no município de São 
José dos Pinhais”.

“Estivemos durante estes últimos 24 meses trabalhan-
do com uma parceira muito importante para o contex-
to econômico municipal, que foi a Agência Paraná de 
Desenvolvimento.

Através de alinhamentos estruturais pudemos identi-
ficar ao longo deste período o quanto a cidade poderia 
criar e estabelecer metas de crescimento reais, propor-
cionando o aumento da arrecadação e também novos 
postos de trabalho, em um momento que os investi-

Giam Carlo Domingos 
Celli – Secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo 
de São José dos Pinhais
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Foi selecionada uma amostra de 7 municípios de várias regiões do estado e 
diferentes portes: Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Londrina, Parana-
guá, Pato Branco, Pinhais e Umuarama. Além das visitas aos locais onde estão 
instalados os distritos industriais, foi aplicado um questionário aos secretários 
e técnicos da secretaria responsável pela área industrial no município. Esse 
levantamento ajudará a assessorar potenciais investidores na escolha da me-
lhor localização para sua empresa. Também existe a possibilidade de que esse 
levantamento sirva de subsídio para a implementação de políticas públicas 
voltadas à revitalização das áreas industriais e da inserção delas em um con-
texto de indústria 4.0.

Apesar de não haver claramente uma diretriz de política setorial por parte do Estado, a APD sempre buscou 
atuar em setores chave dentro da economia paranaense, selecionados a partir de aspectos econômicos e ten-
dências mundiais decorrentes da evolução das rotas tecnológicas traçadas em âmbito global. Esses são os 
setores escolhidos por sua capacidade de gerar agregação de valor e inovação, dinamizando e trazendo novas 
rotas de desenvolvimento para a economia paranaense:

6.1.1.2 LEVANTAMENTO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

6.1.2 POLÍTICAS SETORIAIS

Foco na prospecção de negócios voltados a energias renováveis (solar, eólica, biogás e elétrica) tendo como resultado 
investimentos em parques de energia solar no município de Palmeira e outros projetos em andamento.
Estratégia: redefiniçao de marcos legais votados à questão fiscal, que aumentam a percepção de melhoria do ambiente de 
negócios no Paraná, sendo exemplo os decretos 11538/2018 e 10202/2018.

energia

O Paraná está se consolidando como a segundo maior parque automotivo do país, tendo sido criado um ambiente favorável para o 
desenvolvimento de projetos voltados ao adensamento da cadeia produtiva local.
Estratégia: realização de estudo com base na escala de produção, sendo feita uma análise setorial para identificar empresas com porte 
que justificasse os investimentos e posteriormente prospecção ativa dessas empresas em outros estados para investirem no Paraná.

automotivo e transporte

A área de E-Commerce foi a grande impulsionadora da atração de novos negócios na área de TIC para o Paraná, privilegiado por sua 
localização estratégica junto aos mercados do Sul e Sudeste.
Estratégia: através do trabalho conjunto de empresas, governo (Secretaria de Fazenda) e APD foi desenvolvido um pacote de incenti-
vos fiscais voltados especificamente para a atividade, colocando o Paraná em condições de igualdade competitiva com outros Estados.

tic e economia digital

As vantagens comparativas do Paraná no setor agrícola facilitaram a implementação de estratégias de prospecção ativa para o 
setor (o mais representativo na carteira de investimentos do estado), resultando na consolidação de sua liderança e na atração de 
projetos no setor de Biotecnologia.
Estratégia: criação de arranjos fiscais para utilização de créditos tributários e atração de empresas chave do setor de Biotecnologia.

agroindústria e biotecnologia

Forte atuação na prospecção internacional, participando de feiras realizadas em países como Coreia e Índia, que são referência 
no setor e detentores de tecnologias e patentes de medicamentos e cosméticos.
Estratégia: Estabelecimento de acordos de cooperação entre órgãos governamentais dos países e o estado do Paraná, com 
prospecção ativa de negócios voltados a estes setores.

life sciences
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A escolha deste número limitado de setores permitiu criar gradualmente condições favoráveis para a implan-
tação de projetos estratégicos de interesse do Paraná.

6.1.3 RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Além dos eventos organizados com instituições parceiras, também houve interação através de reuniões e 
trabalhos conjuntos com diversas instituições, como Cinde Costa Rica, consulado da Rússia, APEX, Câmara 
de Comércio Brasil-China, Codem, Fecomercio e Fiep.

Durante o ano de 2018 a APD procurou construir acordos de cooperação com governos e instituições nacio-
nais, estrangeiros e multilaterais. Foram assinados MoU com as seguintes instituições:

FIGURA 13 - APD MEMBRO DO COMITÊ EXECUTIVO DA WAIPA

• InvestChile.

• CII (Confederation of Indian Industry - 
Confederação da Indústria Indiana);

• UK Department for International Trade 
(Departamento de Comércio Internacional do Rei-
no Unido)

• FIEP (FIEP - Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná);
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A APD também participou de diversos eventos ligados à atração de investimentos organizados por outras 
instituições:

• Smart City (Expo Curitiba);

• Conferência de Cooperação Econômica 
Coreia-Brasil (KOTRA, São Paulo);

• Recepção à CINDE, a agência de desenvol-
vimento da Costa Rica (FIEP, Curitiba);

• Recepção aos parlamentares da província 
de Jiangsu, na China (ALEP, Curitiba);

• Almoço Empresarial (ITALOCAM, Curiti-
ba);

• Brazil Investment Forum (APEX, São Pau-
lo);

• CEOs & Chairpersons de 2018 (AMCHAM, 
Curitiba);

• Recepção aos prefeitos da região do Vale 
do Ivaí (SEPLA, Curitiba);

• Recepção à missão belga (FIEP, Curitiba);

• Participação no ZICOSUR (Palácio Iguaçu, 
Curitiba);

• Recepção ao Embaixador do Chile (Palácio 
Iguaçu, Curitiba);

• Semana Empresarial (Prefeitura, Campo 
Largo);

• Roda de Conversa sobre ODS (SEDU, Curi-
tiba).

6.1.4 MARKETING E EVENTOS

Para apresentar o Paraná como uma alternativa interessante para os investidores, a APD organizou (isolada-
mente ou em cooperação com instituições parceiras) diversos eventos:

• Roadshow Paranaense de Investimentos (Ponta Grossa, União da Vitória, Umuarama, Palmeira);

• Parana Investment Meeting (Curitiba, com lançamento de caderno do Jornal Valor Econômico fazen-
do um diagnóstico do ambiente de investimentos paranaense);

• Workshop Investimentos para Inovação na Indústria e Bússola da Inovação (Curitiba);

• Fórum de Investimentos Paraná (Curitiba)

• Capacitação de Gestores de Atração de Investimentos.
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A gestão da APD baseia-se no conceito de Inteli-
gência Corporativa, objetivando o desenvolvimen-
to de uma equipe de alta performance.

Na definição dos processos internos foram usados 
os seguintes conceitos e parâmetros:

• Estruturação como peça fundamental;

• Estruturação de ações de inteligência, com 
equipe dedicada a Inteligência de Mercado;

• Estruturação da área de Inteligência Em-
presarial com foco visionário, inovador e conscien-
te, visando antecipação que crie vantagem compe-
titiva no mercado;

• Informações coletadas e conhecimentos 
gerados no ambiente externo associados à análise 
dos profissionais;

• Utilização de novas ferramentas acompa-
nhada por uma política de incentivo;

• Uso de ferramentas de TIC bem estrutura-
das e utilizadas de forma integrada;

• Ferramentas sofisticadas para apoiar a In-
teligência de Mercado, tanto em termos de criativi-
dade e inovação (Gestão do Conhecimento) quanto 
em Business Intelligence (Inteligência Competiti-
va).

Também são importantes os seguintes instrumen-
tos de apoio

• Inteligência Estratégica (Visão de Futuro);

• Inteligência Tática (detalhamento);

• Inteligência Operacional (operacionaliza-
ção, apoio a inteligência tática e estratégica).

A gestão por Inteligência de Mercado utiliza-se de 
oito inteligências:

• Inteligência Empresarial e Inteligência Es-
tratégica;

• Inteligência Antecipativa;

• Inteligência Competitiva;

• Inteligência Humana;

• Inteligência Financeira;

• Inteligência Tecnológica;

• Inteligência de Marketing;

• Inteligência de Vendas.

O processo de prospecção de empresas da APD 
tem duas formas de ação: reativa e proativa. Na for-
ma reativa, um dos mais poderosos instrumentos 
disponíveis é o programa paranaense de incentivos 
fiscais denominado Programa Paraná Competitivo. O 
Decreto 6434/2017 tornou a APD parte constitu-
tiva do Programa, fazendo com que a Agência te-
nha um papel bastante ativo junto às empresas que 
requerem o incentivo.

Por outro lado, a forma proativa demanda os maio-
res investimentos da APD, tanto em termos de re-
cursos humanos quanto financeiros, colocando à 
prova toda a capacidade de inteligência comercial 
da Agência. Os resultados são alcançados predo-
minantemente no longo prazo, sendo a atuação por 
meio de mecanismos de atração de investimentos 
mais complexos e sofisticados, exigindo a constru-
ção de relacionamentos baseados em competência 
técnica e comportamental. Os meios para se atingir 
os objetivos de uma prospecção proativa são a par-

6.1.6 PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS

6.1.5 INTELIGÊNCIA CORPORATIVA
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ticipação em missões comerciais, feiras ligadas ao setor de investimentos, reuniões de negócios com parcei-
ros estratégicos, indicação por parte de terceiros e aproveitamento de projetos vinculados às empresas que 
buscam incentivos fiscais.

O resultado dessas duas formas de atuação da Agência pode ser mensurado pelos seguintes números:

PROSPECÇÃO
REATIVA

Quantidade de projetos

Valor dos investimentos

Empregos gerados

2013-2018

229

R$ 14,99 bilhões

39.749

PROSPECÇÃO
PROATIVA

Quantidade de projetos

Valor dos investimentos

2018

12

R$ 12,42 bilhões

O período de 2015 a 2018 foi marcado pelo grande crescimento da eficiência operacional da APD, como de-
monstra o gráfico a seguir.

FIGURA 12 - EVOLUÇÃO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA PROSPECÇÃO
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6.1.7 NEGOCIAÇÃO (PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO)

O Programa Paraná Competitivo é um dos princi-
pais atrativos para investimentos no Paraná. Por 
meio de benefícios bem estruturados e sustenta-
dos por lei, o Programa apoia tanto o novo inves-
tidor quanto empresas já estabelecidas que pre-
tendam expandir seus negócios. O programa foi 
criado no início de 2011 para reinserir o Paraná na 
agenda dos investimentos locais, nacionais e inter-
nacionais. Contempla uma série de medidas, como 
a dilação de prazos para recolhimento do ICMS, 
incentivos para melhoria da infraestrutura, comér-
cio exterior, desburocratização e de capacitação 
profissional, com objetivo de tornar o estado mais 
atrativo para novos empreendimentos produtivos 
que gerem emprego, renda, riqueza e desenvolvi-
mento sustentável.

A APD é a maior aliada do investidor para ter aces-
so aos meios e informações para utilizar esses in-
centivos, sendo desde 2017 responsável por fazer 
a primeira análise dos projetos apresentados pelas 
empresas.

Os incentivos pleiteados são avaliados de forma 
técnica pela APD, a partir de um relatório redigido 
pela própria empresa requerente. Na análise, são 
consideradas as prioridades do estado em relação 
ao tipo do investimento, setor econômico, número 

de empregos gerados, impactos econômicos, so-
ciais e de meio ambiente, adensamento da cadeia 
produtiva e grau de inovação. Após a avaliação téc-
nica da APD, o processo passa então para análise 
da Secretaria de Estado da Fazenda, onde é decidi-
da a concessão ou não dos incentivos, bem como o 
prazo e a carência.
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TIPO DE
ATENDIMENTO

Orientação/atendimento geral

Atendimento por telefone

Atendimentos presenciais

Processos protocolados

Relatórios técnicos emitidos

Encaminhamentos via ofício

QUANTIDADE

233

90

35

66

56

54

Aéreo

Aftercare 

Agroindustrial

Automotivo

E-commerce

Eletromagnético

Logística

Madeira

Material Mecânico

P&G

Plástico

Químico

Têxtil

TIC

Vidros

Energia

SETOR ATENDIMENTOS

2

2

7

24

1

11

5

1

1

2

1

3

2

1

2

1

6.1.8 ACOMPANHAMENTO

Como reconhecimento pela sua relevância na 
construção dos novos empreendimentos, a APD foi 
convidada a participar da inauguração das novas 
unidades produtivas da Bematech Totvs e Becton 
Dickinson.

Dentro do processo chamado Aftercare, a APD 
continua interagindo com empresas que já fizeram 
investimentos no Paraná. Muitas vezes esses con-
tatos geram novos projetos para o estado.

Empresas que ainda não estão instaladas no Para-
ná também procuram a APD como fonte natural 
de informações e assessoria para suas tomadas de 
decisão.

“O trabalho da APD e seus profissionais, foi decisivo 
para concretização dos investimentos da fábrica da 
BD no Paraná. Os profissionais engajados, qualificados 
e compromissados na busca de soluções na interlocu-
ção com os agentes públicos do estado foram diferen-
ciais importantes. Sem dúvida a APD contribui forte-
mente para o desenvolvimento econômico e produtivo 
do Estado.”

A área de gestão da APD, sob a supervisão da Di-
retoria Executiva, compreende as áreas jurídica e 
administrativa (administrativo, financeiro e recur-
sos humanos).

Na área de gestão e controle, vários avanços foram 
concretizados nesse ano na regularização e melho-
ria de processos, na redução de custos, melhoria 

Walban Damasceno de 
Souza – Diretor de Negó-
cios Corporativos e Rela-
ções Governamentais da 
Becton Dickinson

6.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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do planejamento financeiro e orçamentário e nos 
mecanismos de controle e governança da agência. 

Do ponto de gestão financeira e orçamentária, 
a gestão administrativa atual, juntamente com a 
equipe oriunda do processo seletivo, estabeleceu 
novos procedimentos para a venda de serviços ao 
mercado, acelerou a geração de receitas indepen-
dentes e otimizou contratos, gastos e o fluxos de 
caixa, originando reservas e segurança financeira 
necessárias para a efetiva operação da agência, eli-
minando o risco de atrasos, pagamento de multas e 
juros como já ocorreram no passado. Também fo-
ram realizadas iniciativas de contínua redução de 
custos, elevação do nível de compliance da agência, 
reduzindo drasticamente os riscos de erros ou irre-
gularidades nos processos de aquisições e serviços, 

Em relação a gestão de pessoas, o processo seletivo 
público iniciado em 2015 e finalizado em 2017, per-
mitiu a contratação no início de 2018 de novos co-
laboradores, viabilizando pela primeira vez desde 
a fundação da agência em 2012 a substituição de 
empregados ocupantes de cargos de confiança por 
um quadro permanente da Agência. Dando conti-
nuidade a esse processo, já foi formalizado ainda 
em 2018 o pedido para a efetivação de mais quatro 
contratações. Isso demonstra a adequação da en-
tidade às determinações dos entes fiscalizadores, 
buscando, a proporcionalidade ideal e necessária 
entre “comissionados/em confiança” e “efetivos”.

Também foram realizados vários treinamentos 
específicos para cada área envolvendo na área 
administrativa gestão de projetos, gestão de lici-
tações, gestão de projetos, planejamento e gestão 
de processos. Na área técnica foram realizados 
treinamentos em promoção, atração e facilitação 
de investimentos, desenvolvimento de distritos in-
dustriais e desenvolvimento econômico.

Na área jurídica, importantes conquistas foram 
obtidas através da proatividade e qualidade da 
assessoria jurídica apresentando soluções defini-
tivas a apontamentos históricos dos órgãos fiscali-
zadores. Prova disso, foi a diminuição evidente de 

apontamentos com ressalvas e irregularidades nos 
processos de prestação de contas anuais do Tribu-
nas de Contas, com gradativa e concreta melhoria 
desde de 2015 até 2018.

No tocante a governança, melhorias foram imple-
mentadas na estrutura legal e regulatória que re-
gem a operação da agência e na interface com o 
Governo e outras organizações similares no esta-
do.  Foi aprovado pelo Conselho de Administração/
CAD em 20/02/2018 o novo Regimento Interno e 
promulgada a nova lei da APD em 05/04/2018, re-
gularizando fragilidades e inconsistências presen-
tes desde a constituição da agência. Como resulta-
do, todo o regramento interno da entidade deve ser 
atualizado, garantindo melhor gestão e alinhamen-
to entre as esferas internas e externas de decisão e 
gestão. Com o apoio da Secretaria de Planejamen-
to, a liderança da APD também teve a iniciativa de 
criar um grupo executivo e jurídico unindo os prin-
cipais serviços sociais autônomos (SSA) do Paraná 
para debater e propor novos marcos legais a fim de 
endereçar problemas comuns a todos os SSAs. Em 
2018 foram obtidas importantes vitórias coletivas 
no entendimento do Governo do Estado e dos ór-
gãos de fiscalização sobre esse tipo de organização 
e seu vínculo com o estado.
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A retrospectiva do ano de 2018 e da evolução da Agência durante a atual gestão demonstra o progresso e en-
tregas em decorrência da reestruturação e ampliação feitas. Apesar do progresso, a Agência possui algumas 
desvantagens em relações à seus competidores principalmente estados brasileiros próximos ao Paraná que 
exigem a continuação da estruturação da agência em termos de tamanho da operação e internamente, em 
termos de melhoria de sistemas, sistemas de inteligência, ampliação da equipe de atendimento a investidores 
e um reposicionamento estratégico neste momento em que o Brasil está entrando no ciclo de expansão eco-
nômica. Desta forma, o quadro abaixo aponta algumas iniciativas que devem ser continuadas ou estabeleci-
das para garantir que a APD continue neste processo de expansão e consolidação do seu espaço do mercado 
de atração de investimentos.

FIGURA 13 - VISÃO 2020

Visão 2020 Principais entregas até 2018 Ações necessárias até 2020 Status

Ambiente de Inves�mento 

Compe��vo

Paraná Compe��vo melhorado, alguns ajustes fiscais 

realizados. Em alguns setores os fatores de compe��vidade 

do estado se sobrepõe ao incen�vo fiscal (mão de obra, 

infraestrutura, localização estratégica, base de fornecedores)

Custo de mão-de-obra em alguns setores reduzem 

atra�vidade do Paraná. Demora na resposta a inves�dores  é 

um dos principais pontos fracos do Paraná. Necessidade de 

reavaliar a compe��vidade do programa de incen�vos do 

estado após o processo de covalidação do CONFAZ. 

Modernizar o modelo de incen�vos do Paraná Compe��vo 

com foco em inovação e indústrias de futuro. 

Estratégias Inteligentes de 

Transformação Econômica

Avaliado o Programa PTPR da OCDE para implantação no 

Paraná u�lizando a metodologia da OCDE para tranformação 

produ�va e inserção em cadeias globais de valor. Oferta da 

OCDE com apoio do Governo Federal disponível para 

implantação mediante inves�mento, programa não 

implantado.

Ausência de polí�ca estruturada de desenvolvimento do 

estado. Redefenir os setores e subsetores prioritários para 

atrair e desenvolver novas indústrias no estado (upgrade 

produ�vo). Avaliar setores estratégicos sendo impactos por 

tendências globais de mudança tecnológica (automo�vo, 

máquinas e equipamentos, energias renováveis, alimentos)

Marca e Oferta do PR 

reconhecidas Internacionalmente

Paraná e APD inseridos em rankings internacionais. Marca e 

reputação destacada através dos diversos prêmios ob�dos. 

Ações de co-branding e parcerias estratégicas realizadas. 

Con�nuidade do evento PIM (Paraná Investment Mee�ng) 

com novas edições mais comerciais e ocorrendo em centros 

de negócios onde há concentração de empresas e indústrias 

alvo

Excelência na Captação e 

Retenção de Inves�mentos

Processos de atração de inves�mentos redesenhados e 

serviço de atendimento e facilitação de inves�dores 

premiado e de alto nível (com base em pesquisa de feedback 

de clientes). 

Atualização do Programa Paraná Compe��vo necessária para 

fortalecer capacidade de atração em setores prioritários.  

Porém, em virtude da incerteza da con�nuidade da 

disponibilidade desses serviços às agências  e da demora 

entre a publicação da informação pelos parceiros e 

recebimento pela agência, a Diretoria Execu�va recomenda 

que seja adquirido a mesma solução de inteligência u�lizadas 

pela APEX e MDIC. Necessidade de fortaceler o processo de 

A�erCare

Novas Indústrias e 

Empreendimentos 

 intensivos em conhecimento 

produ�vo instalados no PR

Conquistados projetos relevantes. Realizado esforço de 

manutenção de projetos e operações intensivas em 

conhecimento (por exemplo VW, Faurecia, SIG Combibloc,  

Aker Solu�ons, etc.)

Elaborar oferta com foco em centros de P&D u�lizando a rede 

SEPARTEC e a Lei de Inovação do Paraná. Desenvolver a oferta 

para o setor de serviços empresariais, incluindo infraestrutura. 

Fortalecer os ecossistemas de TIC do estado.

7. DIRECIONAMENTO FUTURO
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45.  Despacho
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

 

 1 

PROCESSO N º : 275897/19 

ORIGEM : AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO : ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA 

DE DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 237/19 - CGE 

 

 

Encaminhe-se à 3ª ICE, superintendida pelo Conselheiro Fernando 

Augusto Mello Guimarães, para análise e manifestação acerca das justificativas 

apresentadas pelos Dirigentes da Entidade (peças 32/44) relativas às 

irregularidades/anomalias apontadas pela Inspetoria e transcritas no Título 6 da 

Instrução nº 378/19-CGE (peça 25). 

Após retorne a esta CGE para reanálise. 

 

CGE, 20 de agosto de 2019. 

 

(documento assinado digitalmente) 
ALCIVAN TAVARES NOBRE 

Coordenador 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

PROCESSO Nº: 275897/19 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 
DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

 

INSTRUÇÃO Nº 51/19 

 

 
Prestação de Contas Anual 2018. Realização de 
contratação direta sem observância às formalidades 
legais. Não atingimento das metas estabelecidas no 
Plano de Trabalho – 2018 – entrega de produtos 
ineficazes. Não modificação do status quo ante. Pela 
irregularidade das contas, com imposição de multas e 
recomendações. 

 

1. Trata-se de Prestação de Contas Anual da Agência Paraná de 

Desenvolvimento (APD), relativa ao exercício financeiro de 2018, a qual foi remetida 

a esta 3ª Inspetoria de Controle Externo, por determinação do Despacho nº 

237/2019–CGE, para análise e manifestação a respeito das razões de defesa 

apresentadas pela Entidade e pelo seu gestor à época, o Sr. Adalberto Durau Bueno 

Netto (peças 32 a 44). A manifestação desses jurisdicionados decorreu da 

observância do direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da 

Constituição Federal e art. 58, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. 

2. Há 2 achados a serem analisados, no que concerne às atividades de 

fiscalização cristalizadas no Relatório de Fiscalização (peça 24), formulado por esta 

3ª Inspetoria, a saber: 

1.Realização de Contratação Direta sem Observância às Formalidades da Lei. 
 
2.Não Atingimento das Metas Estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – 
Entrega de Produtos Ineficazes. 
 

3. Pelo primeiro achado, constatou-se que a APD contratou, diretamente, sem 

avaliação prévia sobre o cabimento de inexigibilidade de licitação, e de modo 

intempestivo, os serviços de organização e participação em evento oferecido pela 

Câmara de Comércio Brasil – Índia.  
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4. O evento, cujas participação e organização foram propiciados pela referida 

Câmara, foi o Conclave Índia – América Latina – solenidade internacional realizada 

pela Confederação da Indústria da Índia e outros atores internacionais nos dias 01 e 

02 de outubro de 2018, em Santiago, Chile. 

5. Observou-se, nas atividades de fiscalização, que não foi realizada pela APD 

pesquisa prévia de mercado dos preços a serem contratados, nem foi apresentada 

documentação suficiente a demonstrar, de modo hialino, a exclusividade da 

prestação de serviços por parte da contratada. 

6. Faltou, também, no procedimento de contratação, a manifestação prévia da 

autoridade competente a respeito da configuração de hipótese de inexigibilidade de 

licitação e respectiva publicação em Diário Oficial. Ainda, a documentação relativa à 

habilitação fiscal e trabalhista da contratada foi juntada em momento posterior à 

contratação.  

Manifestação dos Interessados sobre o primeiro achado 

7. A APD e o Sr. Adalberto Durau Bueno Netto apresentaram defesa conjunta 

(peça 32), e, em suas razões, argumentaram que, de fato, o procedimento de 

contratação dos serviços prestados pela Câmara de Comércio Brasil – Índia não 

está absolutamente regular no que diz respeito às formalidades exigidas pela Lei nº 

8.666/1993. No entanto, o Diretor – Presidente da APD, à época dos fatos, 

vislumbrou, na contratação da Câmara de Comércio Brasil – Índia oportunidade 

única, tanto para a APD quanto para o Estado do Paraná. Além disso, a Câmara de 

Comércio em questão seria entidade exclusiva para tratar do engajamento dos entes 

brasileiros que quisessem se fazer presentes no evento ocorrido no Chile.  

8. Observa que, não obstante tenha a 3ª Inspetoria de Controle Externo 

considerado insuficientes as demonstrações feitas pela APD quanto ao caráter 

exclusivo dos serviços prestados pela Câmara de Comércio Brasil – Índia, certo é 

que teria a APD conseguido demonstrar essa exclusividade através de apresentação 

de documentos oficiais oferecidos tanto pela Confederação da Indústria da Índia, 

quanto pela Câmara de Comércio Índia – Brasil.  

9. Assim, em que pese reconheça as inconsistências formais relativas ao 

procedimento de contratação sob análise, pedem os jurisdicionados para que não 
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seja aplicada a penalidade sugerida no Relatório de Fiscalização ao Sr. Adalberto 

Durau Bueno Netto, pois a inconsistência em comento foi a única ocorrida em um 

período de 04 (quatro) anos de gestão (de 2015 a 2018). Assim: a aplicação dos 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência; a ausência de qualquer 

dano ao erário público e; o reconhecimento pela 3ª ICE da efetiva prestação de 

serviços por parte da Câmara de Comércio Brasil – Índia à APD, seriam elementos 

bastantes a justificar o afastamento das penalidades sugeridas pela 3ª ICE.  

10. Ademais, o sucesso e relevância da execução do contrato restaram bem 

exteriorizados no documento “Memorando de Justificativa da contratação da Câmara 

de Comércio Brasil Índia para participação da Agência Paraná de Desenvolvimento 

no Conclave Índia – América Latina, em Santiago, Chile”, juntado ao processo como 

peça de instrução da defesa1.  Servem também para demonstrar o sucesso e 

relevância da execução do contrato sob análise os produtos dele decorrentes, quais 

sejam, acordos de cooperação celebrados entre Chile e Brasil e entre Índia e Brasil 

– conforme documentado em anexo VIII da peça de defesa2. 

11. Por tais razões, no que diz respeito ao primeiro achado, pugnam pela 

manutenção da ressalva, uma vez que houve inobservância confessada às 

formalidades exigidas pela Lei nº 8.666/1993. Quanto à aplicação de multa ao Sr. 

Adalberto Durau Bueno Netto, pugnam pelo seu afastamento, em nome dos 

princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Análise da Unidade 

12. Percebe-se, pela documentação apresentada pelos jurisdicionados3, que, das 

atividades exercidas pela APD no Conclave Índia – América Latina, com o apoio dos 

serviços prestados pela Câmara de Comércio Brasil – Índia, resultaram Acordos de 

Cooperação Técnica entre a APD e órgãos de promoção e prospecção de 

investimentos do Chile (Agencia de Promoción de La Inversión Extranjera de Chile - 

INVESTCHILE) e da Índia (Confederation of Indian Industry - CII). 

                                                 
1 Peça nº 39. 
2 Peça nº 40. 
3 Anexo VIII, peça nº 40. 
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13. Assim, no que diz respeito ao Memorandum de Entendimiento Para La 

Cooperación entre Agencia de Promoción de La Inversión Extranjera de Chile y 

Agencia Paraná de Desenvolvimiento, promovido entre APD e INVESTCHILE e com 

prazo de duração de dois anos, essas agências estabeleceram como objetivo 

conjunto:   

El objetivo principal del MdE es la cooperación y la coodinación por las Partes de 
atividades tendientes a facilitar la internacionalización y promoción de inversiones 
entre entidades de Chile y del Estado de Paraná y, además, promover proyectos 
conjuntos em matéria de inversiones, innovación, emprendimiento, difusión y 
transferência tecnológica, desarollo económico y diálogo institucional.4-5 

 

14. E, quanto ao Memorandum of Understanding Between Confederation of 

Indian Industry and Paraná Development Agency, promovido entre APD e CII e com 

prazo de validade de dois anos, apresenta como objetivo conjunto desses órgãos 

internacionais:  

This Memorandum of Undersanding confirms the common desire of CII and the 
Agency, to foster mutual cooperation and understanding for the purpose of 
promoting the development of business relation between India and Brazil, bilateral 
trade and investment, in both countries.6-7 

 

15. Não obstante os produtos obtidos com a participação da APD no Conclave 

Índia – América Latina, é fato inconteste a existência de vícios relacionados à 

instrumentalização de tal participação.  

16. Conforme consignado no Relatório de Fiscalização, a suposta carta de 

exclusividade8 fornecida pela Câmara contratada e a ela conferida pela 

Confederação das Indústrias da Índia, além de insuficiente para tal finalidade, eis 

que a Confederação não foi a única organizadora do evento ocorrido no Chile e nem 

mesmo se tem notícias no processo de que foi ela a responsável direta pela 

                                                 
4 O principal objetivo do Memorando de Entendimento é a cooperação e coordenação entre as Partes 
de atividades destinadas a facilitar a internacionalização e promoção de investimentos entre 
entidades do Chile e o Estado do Paraná e, além disso, promover projetos conjuntos em matéria de 
investimentos, inovação, empreendedorismo, difusão e transferência tecnológica, desenvolvimento 
econômico e diálogo institucional. Tradução livre da Unidade de Fiscalização.  
5 Peça nº 40, pg. 03. 
6 Este Memorando de Entendimento confirma o desejo comum da CII e da Agência de promover a 
cooperação e o entendimento mútuos com o objetivo de promover o desenvolvimento das relações 
comerciais entre a Índia e o Brasil, o comércio e o investimento bilaterais, nos dois países. Tradução 
livre da Unidade de Fiscalização. 
7 Peça nº 40, pg. 07.  
8 Peça nº 37. 
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operacionalização do evento, não faz menção à prestação de serviços de 

assessoramento ao Conclave no Chile, mas somente ao engajamento incumbido à 

Câmara contratada pela APD, em solo brasileiro, relativamente à participação de 

Entidades brasileiras na solenidade em análise. Ainda, merece destaque a ausência 

de demonstração da adequação do preço contratado pela APD. 

17. O próprio gestor à época, Adalberto Durau Bueno Netto, agente que deu 

causa à instauração irregular do procedimento da inexigibilidade de licitação para 

contratar a Câmara de Comércio Brasil – Índia, admitiu que não foram respeitadas 

as formalidades constantes da Lei nº 8.666/1993. 

18. E nesse sentir é de se concluir, pelos dados apresentados pelas defesas, que 

não foram trazidos aos autos elementos modificativos, impeditivos ou extintivos da 

responsabilidade atribuída ao ex-gestor sobre a condição apontada no Relatório de 

Fiscalização.  

19. Desta feita, considerando que a contratação irregular decorreu de ato de 

gestão do ex-Presidente Adalberto Durau Bueno Netto, o qual provocou a 

instauração do procedimento (Protocolo Administrativo 036/2018) em data tardia, 

assinou contrato administrativo sem a observância das várias exigências legais 

condicionantes, declarando no referido Protocolo a assunção de risco desta conduta 

de gestão, além de também assumir em sede de contraditório à inobservância às 

formalidades legais, entende-se pela necessidade de imposição de multa 

administrativa ao mesmo. 

20. Isso porque a alínea “d”, do inciso III, do art. 87, da Lei Complementar nº 

113/2005, ao exigir, por parte do gestor, a observância dos requisitos formais de 

contratação pública, pretende assegurar que, pela observância às normas da Lei de 

Licitações, a economicidade e a produtividade almejadas em uma contratação 

pública sejam garantidas, assim como a redução de desperdícios que via de regra 

provêm de contratações inadequadas.  

21. Logo, porque verificada a tipicidade relativa ao modo irregular de contratação 

dos serviços prestados à APD pela Câmara de Comércio Brasil – Índia, esta 

Unidade de Fiscalização reitera os termos constantes no Relatório de Fiscalização, 

mantendo o opinativo pela aposição de ressalva às contas, além da aplicação da 
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multa administrativa9 prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 87, da Lei 

Complementar nº 113/2005. 

Manifestação dos Interessados sobre o segundo achado 

22. Quanto ao segundo achado (não atingimento das metas estabelecidas no 

plano de trabalho – 2018 – entrega de produtos ineficazes), os jurisdicionados 

assumem narrativa de defesa em que incorporam comentários pontuais a respeito 

de todo o conteúdo do Relatório de Fiscalização, especificamente quanto à parte 

que trata do cumprimento das metas físicas (item 2.5 da peça 24)10, com a intenção 

de requerer, ao final, sejam as conclusões da equipe de fiscalização julgadas 

improcedentes e afastada a multa sugerida, convertendo-se o item em “regular”, 

“com ou sem ressalvas”11.   

23. Em essência, verifica-se que as divergências dos gestores têm natureza 

diversa dos fatos apresentados no Relatório de Fiscalização. São apresentados 

argumentos que procuram contextualizar ou justificar os apontamentos, reorientar 

responsabilidades para a SEPL (parte contratante no Contrato de Gestão), ou 

desqualificar a análise realizada pela equipe de fiscalização.  

24. Por outro lado, reconhece a APD em vários pontos da manifestação que, de 

fato, há espaço para melhoria nos processos de planejamento (desenho dos 

Programas, atributos do Plano de Trabalho), monitoramento (indicadores de 

desempenho) e dos sistemas de gestão, bem como para a implementação de 

objetivos que convirjam de maneira mais clara para o atendimento das finalidades 

econômicas estabelecidas no Plano de Governo e para a possibilidade de mensurar 

no médio e longo prazo os resultados concretos da Agência. 

25. Dito isso, a seguir são apresentados 2 (dois) blocos de análise, que 

antecedem a conclusão desta Unidade de Fiscalização quanto à manifestação dos 

jurisdicionados: em relação a duas observações preliminares e em relação ao mérito 

propriamente dito. 

                                                 
9 Conforme explicitado na peça nº 24, p. 55. 
10 O que fazem a partir da página 15 da peça nº 32. 
11 Página 51 da peça nº 32, item ii. 
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Análise da Unidade 

Observações preliminares – 1 de 2 

26. Em primeiro lugar, observa-se que a APD entende que a 3ª ICE não tem 

competência legal para questionar os objetos do Plano de Trabalho (Programas e 

Metas), uma vez que: (i) julga que a definição e a aferição da qualidade ou a eficácia 

dos produtos ou serviços executados pela Agência devem ser feitas pelo 

contratante, qual seja, o Estado do Paraná, na figura da SEPL; e (ii) faltariam 

conhecimento técnico e específico suficientes à 3ª Inspetoria para tal avaliação. 

27. Notando-se que apontamentos específicos sobre fragilidades na elaboração 

do planejamento e no monitoramento contínuo das metas físicas foram incluídos no 

Relatório de Fiscalização da SEPL, esta Unidade se permite aqui discordar 

veementemente do argumento e respeitosamente esclarece que, com base na 

fiscalização de natureza operacional prevista na Seção IX da Constituição Federal e 

na Seção VII da Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Paraná preveem que a avaliação de desempenho dos 

jurisdicionados e, mais especificamente, da eficácia dos atos praticados, compõem o 

rol de objetos de fiscalização desta Corte12.  

28. Ademais, vale observar que a jurisprudência estabelecida pelo Acórdão 

494/2008-TCU-Plenário confirma posicionamento desta Inspetoria quanto à 

necessidade de execução física do orçamento público (no texto, a “prestação de 

serviços e ações legalmente instituídos”) e à responsabilização de gestores por 

insuficiência de desempenho: 

(...) 8.10. é necessário que os gestores de programas assumam efetivamente seu 
papel de responsáveis e de condutores das ações planejadas;  
(...) 
(...) O art. 37 da Constituição Federal estabelece a eficiência como princípio 
fundamental da administração pública, o que torna sua busca um dever de todo 
gestor. Para viabilizar a concretização desse princípio constitucional, dois 
requisitos são logicamente indispensáveis: a definição de critérios para aferição do 
desempenho dos agentes públicos e o estabelecimento de procedimentos para 
recompensar a boa administração e para punir a gestão ineficiente. 
A primeira etapa do processo, a definição de critérios de medição de desempenho, 
passa pela elaboração de um planejamento adequado da atuação estatal, que 
indique claramente, no mínimo: a) as ações a serem executadas, seu público-alvo, 

                                                 
12 Vide, por exemplo, Art. 1º, XIII; Art. 9º, § 1º, VII; Art. 16 e Art. 29, IV, da Lei Orgânica - Lei 
Complementar 113, de 15/12/2005, bem como Art. 157, I; Art. 223; Arts. 246 a 248; Art. 252 e Art. 
257, do Regimento Interno – Resolução nº 1, de 24/01/2006. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WP0J.NJK2.04YD.ILAY.R

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

o momento de sua execução e os gestores por elas responsáveis; b) os objetivos 
a serem buscados e as metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas; c) os 
indicadores a serem utilizados para apurar o alcance das metas; e d) os recursos 
financeiros, materiais e humanos necessários e o cronograma de alocação. A 
segunda parte do problema, o estabelecimento de procedimentos para estimular a 
boa gestão e reprimir a gestão ineficiente, demanda a inserção, no ordenamento 
jurídico, de mecanismos de responsabilização político-administrativa – como, por 
exemplo, corte ou acréscimo de dotações orçamentárias, aumento ou diminuição 
da autonomia gerencial e promoção ou exoneração de gerentes – e pecuniária – 
como, por exemplo, prêmios financeiros por desempenho positivo ou multa por 
desempenho insuficiente. 

 

29. Reconhece o Ministro Aroldo Cedraz, no referido Acórdão, que o precário 

processo de planejamento dos órgãos estreita as alternativas legais de 

responsabilização pecuniária, carente de benefícios sistêmicos, frisando, entretanto, 

que “tal posicionamento não impede que o Tribunal atue de forma mais incisiva para 

alterar a conduta dos gestores e para aperfeiçoar a administração pública, já que a 

responsabilização por desempenho ultrapassa o âmbito do TCU e estende-se ao 

poder Legislativo e à sociedade.” 

30. Nesse sentido, conforme sobredito Acórdão, a atuação do Tribunal, ao avaliar 

o desempenho dos gestores públicos, deve assegurar  

que os administradores adotem procedimentos que garantam a transparência e a 
publicidade dos atos praticados e o fornecimento ao Congresso Nacional e à 
comunidade de informações que viabilizem os controles parlamentar e social da 
eficiência da administração pública. (grifo nosso)  

 

31. Finalmente, sobre esse ponto, recorre-se à doutrina: FREITAS13 entende que 

o direito à administração pública eficiente e eficaz, plenamente responsável por suas 

condutas comissivas e omissivas, constitui direito fundamental (à boa administração 

pública). O monitoramento do cumprimento de requisitos de desempenho (inclusive 

a eficácia) por parte dos órgãos de controle contribui decisivamente para a boa 

gestão e para o atingimento dos fins a que se propõem as políticas. 

32. Quanto ao preparo da equipe de fiscalização, é preciso que se diga aqui, para 

que não paire dúvida a esse respeito, que não se questionou nos apontamentos a 

capacidade técnica da Agência para se desincumbir de suas atribuições, mas se 

                                                 
13 FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à boa administração pública. 3ª ed. Refundida e 
aumentada. SP: Malheiros Editores, 2014, p. 21, apud VIANA, Ismar. Fundamentos do Processo de 
Controle Externo. Uma interpretação sistematizada do Texto Constitucional aplicada à 
processualização das competências dos Tribunais de Contas. RJ: Lumen Juris Editora, 2019. 
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verificou fragilidades evidentes na demonstração de seus esforços e de seus 

resultados. Não se trata, como trazem os gestores, de “condena[r] de maneira fria” 

todos os esforços e investimentos realizados nas atividades de prospecção, por 

exemplo, mas sim de aferir a capacidade de reportar com clareza, transparência e 

confiabilidade a execução das atividades planejadas da APD, de modo a garantir 

que o desempenho possa ser acompanhado. As relações entre metas físicas e 

Plano de Trabalho (eficácia), entre metas físicas e orçamento (eficiência), entre 

metas físicas e impactos (efetividade), constam do trabalho rotineiro da equipe de 

fiscalização. 

33. Se o Plano de Trabalho, que é a fonte exclusiva de parâmetros para a 

avaliação do desempenho da Agência, não traduz os objetivos, os esforços e as 

entregas a serem feitas adequadamente, é razoável supor que estão comprometidos 

o acompanhamento interno e a fiscalização (seja do contratante, seja do controle 

externo), e que há potencial de risco na execução do Plano. A APD constrói esse 

instrumento em conjunto com a SEPL e, ao executá-lo, tem responsabilidade 

exclusiva de promover alterações qualitativas nos atributos do planejamento. 

34. Não se desconhece que o planejamento é dinâmico na medida da 

dinamicidade da atividade desempenhada; tampouco se rejeita a ideia de que o 

planejamento admita alterações, pelo contrário: o histórico de uma peça de 

planejamento pode ensinar muito sobre gargalos e potencialidades. Por isso, o que 

se pretendeu alertar foi a ausência de comprometimento com a definição do 

planejamento, ao que corresponderam recursos efetivamente alocados e que 

geraram expectativas de entregas que não se concretizaram in totum.  

 

Observações preliminares – 2 de 2 

35. Em segundo lugar, ainda preliminarmente, os interessados discorrem sobre a 

natureza e características da Agência e de sua atuação, traçando paralelos entre 

modelos congêneres, com destaque para similares nacionais, e diferenciando 

agências de promoção de investimentos (com atividades exclusivamente ligadas à 

prospecção de investimentos/promoção comercial), daquelas que combinam essa 

função com a atuação em “desenvolvimento econômico” (estudos específicos para a 

oferta de potencialidades locais / atração de novos negócios), caso da APD.  
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36. Inobstante isso, cumpre notar que a própria APD demonstra que a métrica 

principal de aferição do cumprimento de sua finalidade é o “número de empresas 

instaladas no Estado [em horizonte determinado]”, o que enseja métricas de 

desenvolvimento econômico mais tradicionais, tais como o “volume de empregos 

gerados”. Entretanto, o incremento desses índices não consta das metas do Plano 

de Trabalho, conforme se vê na discussão pormenorizada dos pontos analisados, 

abaixo14, muito embora seja o Plano de Trabalho o documento que estabelece o elo 

operacional que traça as metas esperadas pelo contratante.  

37. Ainda, em que pese a APD argumentar que as questões da equipe de 

fiscalização devessem ser encaminhadas ao contratante, entende-se que o Plano é 

construído em conjunto com o contratado, a quem, principalmente, interessa ter 

instrumentos de avaliação de desempenho e parâmetros de valorização de seus 

esforços e resultados, inclusive pelo que isso favorece o negócio a que se propõem, 

no âmbito da valorização que fazem de suas características “empresariais”. 

38. De parte da equipe de fiscalização, pesquisa não extensiva demonstrou que a 

avaliação de desempenho de agências da mesma natureza da APD não é 

impossível, embora não seja trivial, no que, aliás, registra concordância a APD ao 

afirmar que “a mensuração de seus resultados [é] uma tarefa complexa, que exige 

entendimento conceitual e técnico para efetiva medição de seus impactos e 

retornos”.  

39. Obviamente, não se discute que a execução tática é mais complexa do que 

pode parecer e não se discute aqui que estão bem estruturadas a organização da 

Agência, seus modelos teóricos e preparo metodológico para levar a cabo suas 

atividades. Dito isso, o esforço empreendido pela Inspetoria na avaliação da eficácia 

das ações pretende contribuir para que as peças de planejamento e orçamento se 

tornem mais úteis para os gestores, inteligíveis ao controle externo e social, 

transparentes e realistas, que permitam o monitoramento efetivo, com potencial de 

promover a melhoria contínua desejável a qualquer organização.   

40. Insiste a APD apesar disso, naquilo que foi planejado e não foi entregue, ou 

não foi entregue conforme o planejado, para demonstrar que o planejamento não 

                                                 
14 No tópico relativo ao mérito.  
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assume o papel informativo, orientador, parametrizador do acompanhamento 

gerencial, da forma como poderia e deveria ser.  

41. Tanto não discorda a APD da ausência de indicadores que permitam aferir em 

que medida suas ações impactam o objetivo geral dos Programas e de seu 

desempenho global, que afirma estar sugerindo ferramentas e procedimentos para 

suprir essa lacuna à gestão iniciada neste 201915. Em um trecho da manifestação 

(item 3 do Achado B) se lê claramente: “de fato, se houvesse critérios de avaliação 

mais inteligentes capazes de captar a essência das atividades, poderia se constatar 

que estas (sic) têm um profundo caráter estratégico e transformador”. Em outro 

trecho (quando discute a Meta 5 do P 1), concorda que a eficiência das entregas 

depende de melhorias no planejamento, execução e apuração e mensuração de 

resultados (melhoria contínua), elogiando inclusive a oportunidade que o Relatório 

de Fiscalização apresenta.  

42. Ressalvam os gestores que essas obrigações recaem também sobre a SEPL; 

consideram, inclusive, da maior importância que o Estado estabeleça os objetivos 

claros e assertivos para que haja maior efetividade nos resultados da APD. Em mais 

de uma oportunidade, alegam que o foco das ações da APD está na 

operacionalização e na execução de tarefas estabelecidas pela SEPL. Não obstante, 

discordam que a Agência teria características operacionais típicas de órgão público 

da Administração Indireta, embora com base em outra sorte de argumentos, que não 

as atribuições ou perfil executor: “A dinâmica e a especialização que tais atividades 

                                                 
15 Nesse quesito, lê-se uma discordância sobre a utilização do PIB como métrica capaz de refletir, em 
alguma medida, a atuação da APD. Reitera-se que esse indicador deve refletir resultados do conjunto 
de Iniciativas inscritas sob o Programa 11 - Desenvolvimento Econômico Sustentável, entre as quais 
estava, em 2018, a Iniciativa 4038 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos 
Estratégicos, de responsabilidade da SEPL, cujo objeto é o Contrato de Gestão com a APD. Cientes 
de que são muitos os atores e as variáveis que impactam o PIB, extrapolando largamente o alcance 
da atuação e o escopo da APD, esclarece-se que a menção ao indicador foi feita, assim, a título de 
contextualização, tendo figurado nas conclusões da análise no âmbito de discussão sobre a 
necessidade de parâmetros de desempenho global da Agência, nos exatos seguintes termos: “Em 
última instância, não é possível verificar em que medida o trabalho da APD contribuiu para os 
resultados esperados do incremento no PIB per capita ou no nível de investimentos no Paraná”; 
sugeriu-se, dessa forma, que a APD produza dados em termos de municípios atendidos, volume de 
investimentos gerados no Estado, empregos criados, e/ou outros aspectos capazes de influenciar 
o PIB per capita, indicador do Programa de Governo ao qual a Agência está associada. 
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exigem, demandam uma maior flexibilidade na atuação, bem como uma maior 

especialidade técnica por parte de seu corpo técnico.”16  

43. No mérito, em que pese alegarem com relativa frequência protocolos de 

entrega de produtos à SEPL, análise minuciosa revela que à formalização da 

comunicação entre a APD e a SEPL não corresponde à garantia de entregas (ou 

relatório evidenciando entregas mensuráveis) previstas no Plano de Trabalho; não 

raro sendo detalhamento do planejamento (na forma de projetos) e/ou justificativas 

para a não realização. 

44. Na essência, não há fatos novos ou evidências que invalidem o Achado de 

Fiscalização. Em alguns casos, a argumentação permite rediscutir a categoria de 

enquadramento (entre “produto não entregue” ou “entrega parcial ou 

insatisfatória...”), ou reconsiderar as justificativas para o enquadramento, como se 

verá a seguir.  

45. Cumpre reconhecer, no entanto, desde logo, que assiste razão à APD quanto 

a equívoco cometido pela equipe de fiscalização no que se refere aos Resultados 

Esperados do Programa 1– Desenvolvimento Econômico (item 2.5.2.1): onde se leu 

(no Relatório) “incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de 

emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos 

naturais e melhoria das condições de vida da população beneficiada”, leia-se: 

“Intensificar atuação junto aos municípios para aumento da competitividade local 

colocando regiões desprovidas de vantagens logísticas no radar de novos 

investimentos empresariais.”  

46. Justifica-se a confusão pelo histórico de interação do Programa com o 

Programa “Desenvolvimento Regional Sustentável”, ao qual pertence o resultado 

esperado equivocadamente atribuído à APD, e cuja execução é de responsabilidade 

de outra entidade vinculada da SEPL: o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos. 

Ao longo do período fiscalizado, foi reportado e documentado, por ambos, APD e 

Paraná Projetos, tendo sido registrado nos respectivos Relatórios de Fiscalização, 

                                                 
16 Aduz também que essa é a formatação jurídica das congêneres nacionais e que “Além disso, a 
“linguagem privada”, empresarial, permite à Agência de Investimentos ter sucesso e credibilidade 
junto ao mercado privado, sendo um importante instrumento, uma “ponte”, entre o empresariado e o 
Estado/Governo, dotada da imparcialidade necessária em relação à ambas extremidades: mercado e 
Governo. Portanto, não há como concordar que a APD tem atribuições e características operacionais 
típicas de órgão público da Administração Indireta.” 
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que a Meta 5 do Programa 1 – Desenvolvimento Econômico, da APD, que consistia 

em Elaborar um Plano de Desenvolvimento Produtivo Integrado se inscreveu em 

contexto de atuação conjunta da APD com a Paraná Projetos. 

47. No entanto, informa-se que a avaliação desta Inspetoria baseou-se no 

cumprimento das metas previstas e que a caracterização dos resultados esperados 

não teve parte nas conclusões que consideraram “pouco satisfatório” o desempenho 

do Programa: a análise é de eficácia no cumprimento das metas, por meio das 

entregas previstas nas metas e da comprovação de realização das atividades nas 

quais as metas se desdobram, como fica claro nos quadros apresentados, 

complementados pela APD por meio da Demanda n.º 170501 e que subsidiaram a 

elaboração do Achado de Fiscalização, e não de efetividade (resultados esperados 

do Programa) 

48. Assim, quando se concentra atenção, por exemplo, no relacionado no Quadro 

07 – Plano de Trabalho – 2018 – Entregas de Produtos Não realizadas (página 45 

da peça 24), permanecem os apontamentos relativos a produtos não entregues:  

Programa 1/Meta 1 

PRODUTO NÃO ENTREGUE: Plano de revitalização dos distritos selecionados 

49. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE CONTRADITÓRIO: (...) em 

que pese de fato haver confusão semântica (sic) na descrição da entrega 2 e seu 

indicador, todas as entregas foram realizadas por meio de digitalização dos 

relatórios assinados por todos os representantes das Prefeituras locais, com fotos do 

local que provam que a visita foi realizada e o objetivo cumprido, (...) Desta forma, 

considera-se que as entregas 1 e 2 foram cumpridas e o teor de suas análises é 

revelador no sentido de que deu base para continuidade de um programa ou política 

pública mais robusta, no sentido de melhorar as condições técnicas e a efetividade. 

50. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: A resposta trazida pelos 

gestores sobre a avaliação do cumprimento da Meta revela que o apontamento não 

foi corretamente interpretado: enfatizou-se a caracterização genérica da meta 

(“Relatório situacional dos Distritos Industriais paranaenses”) versus a execução em 

uma seleção de distritos, no corpo do Relatório; quanto à responsabilidade pela 

seleção dos distritos objeto de estudo da APD – elemento que não invalida o âmago 
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do apontamento, acima descrito – o relatório de entrega da meta sugere claramente 

que a SEPL teria enviado uma “lista dos distritos industriais”, a partir da qual foram 

selecionados os municípios de Paranaguá, Pinhais, Jataizinho, Londrina, Maringá, 

Campo Mourão, Pato Branco e Cianorte, para visita e elaboração de relatório 

situacional.  Não há, em princípio, nenhum problema em escolher casos dentre o 

todo, tendo em conta limitações de toda ordem ou quaisquer outros critérios; 

relevante é dizer que seria boa prática de gestão o registro dos critérios utilizados, 

que agora vêm a esse Tribunal expostos17, no corpo do relatório de entrega da meta, 

de modo que o acompanhamento do Plano de Trabalho pelo controle interno, para a 

prestação de contas ao contratante, ao controle externo e ao controle social fosse 

claro e objetivo.  

51. Uma vez que na condição do Achado de fiscalização destacou-se apenas a 

ausência de uma das entregas, importa notar que não assiste razão aos gestores 

quando afirmam na peça de defesa que ambas as entregas da meta foram feitas: 

quando se refere aos relatórios assinados e digitalizados, que foram formalmente 

entregues à SEPL, despreza que o material constitui apenas a entrega nº 1, 

Relatório Situacional, mas não o “Plano de Revitalização” (indicador: projeto de 

revitalização dos distritos enquadrados (sic)) que, de fato, não pode ser verificado 

em nenhum momento. Há análise dos casos individuais e há conclusões gerais 

sobre a pesquisa diagnóstica. Mas não plano de revitalização. Mantido como 

evidência do achado. 

Programa 1/Meta 3 

PRODUTO NÃO ENTREGUE: Plano de ação para organizar e promover as 

empresas em "cluster" inteligentes e inovativos 

52. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE CONTRADITÓRIO: Afirmam 

que a conclusão foi superficial e que a equipe teria se apegado a uma observação 

secundária “condena[ndo] uma ação extremamente estratégica como se a mesma 

não fosse cumprida.” Afirmam que as entregas foram cumpridas. Discorrem sobre a 

metodologia de cálculo para a identificação de aglomerações produtivas. Reiteram a 

                                                 
17 “A logística definida levou em consideração importantes polos industriais do Estado, distribuídos em 
cidades importantes em regiões estratégicas”. 
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não formalização do termo de cooperação com a União Europeia, etapa indicada no 

Plano para a realização da meta. 

53. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: Não se menospreza a 

complexidade da proposta e não se discorda em absoluto do valor do que foi 

realizado – a aplicação da fórmula apresentada para o cálculo do quociente 

locacional, que oferece a identificação das aglomerações produtivas e permitiu a 

elaboração de diagnóstico, uma das duas entregas previstas. No entanto, a outra 

entrega, o plano de ação, não foi entregue de fato. Conforme as palavras dos 

gestores, na resposta à demanda 172425 formulada via CACO18: “Especificamente 

sobre o plano de ação, ele está na dependência do fechamento do acordo que será 

celebrado com a União Europeia, por meio do qual se buscará transferir para 

realidade paranaense metodologia aplicada na Europa”, passando a APD, em 

seguida, a descrever ações a serem realizadas a partir desse acordo. E fecha 

confirmando novamente: “Apesar de ainda não haver propriamente dito um plano de 

ação definitivo, está sendo construído um plano que envolverá não só a APD, mas 

outras instituições como Universidade, Centros de Pesquisas, Prefeituras e outras 

Secretarias de Governo.  A meta pode não ter sido corretamente dimensionada. 

Mantido como evidência do achado. 

 

Programa 2/Meta 2 

PRODUTO NÃO ENTREGUE: Relatórios com a evolução do quadro de 

investimentos no Estado do Paraná.  

54. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE CONTRADITÓRIO: A 

análise comparativa é exigência do Conselho e anualmente é feita. 

55. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: Relatório de Atividades não 

apresentado anteriormente traz investimentos anuais por faixas. O material não pode 

ser verificado nos protocolos entregues à SEPL nem foi apresentado à equipe de 

fiscalização em 2018. A entrega parece corresponder a um indicador de efetividade 

da própria Agência, conquanto seus objetivos convirjam para esse fim. A despeito de 

sua relevância, a meta não foi verificada. Mesmo em relação à Meta3 do P2, abaixo, 

                                                 
18 Canal de Comunicação. 
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a "carteira" do Programa Paraná Competitivo é apresentada no acumulado entre 

2013-2018. Recomenda-se divulgação e, conforme julgamento do gestor, sua 

utilização como indicador de desempenho da Agência. 

 

Programa 2/Meta 3 

PRODUTO NÃO ENTREGUE: Relatório das empresas enquadradas e não 

enquadradas pelo Programa [Paraná Competitivo]  

56. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE CONTRADITÓRIO: “a 

maioria dos apontamentos sobre essa meta estão direcionados pelo aspecto da 

informação e comunicação do programa, bem como de sua publicidade. Cabe 

ressaltar que todos os projetos de investimentos que circulam dentro da APD são de 

caráter sigiloso, sendo sua publicidade dada após a conclusão de todo (sic) 

processo que envolve o pleito sendo sua instância final a SEFA. (...). dúvidas sobre 

o emprego do termo “eloquente” em referência aos dados que são publicados no 

site. A questão do comprometimento da efetividade do Programa Paraná 

Competitivo “não cabe à APD, dado que isso faz parte de uma decisão do Governo”. 

57. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: A intenção da equipe se 

concentra na clareza das informações sobre as empresas objeto do Programa 

Paraná Competitivo e no esforço da APD para atrair investimentos produtivos. Uma 

vez que a APD é responsável por etapas importantes, como a primeira análise de 

qualificação e o aftercare, e inclui no seu Plano de Trabalho os Relatórios de 

empresas enquadradas e não enquadradas, trata-se de um compromisso com a 

informação, sem a qual não é possível aferir o avanço na descentralização dos 

investimentos, empregos gerados, etc. Não há evidências de integração das 

informações acompanhadas por outros entes, não há indicação sobre ente 

responsável pelo acompanhamento da meta de empregos gerados. Foram trazidos 

relatórios anuais que não haviam sido disponibilizados ao longo de 2018. Não ficou 

claro se o sigilo deve se manter mesmo após a participação efetiva, mas reconhece-

se que é intrincada a interação com a SEPL e SEFA nessa meta. Especial atenção 

deve ser dada a essa questão, visando, inclusive, valorizar a atividade de atração de 

investimentos da APD.  
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58. No âmbito do Paraná Competitivo, informação e comunicação são de fato 

extremamente necessários – trata-se de atividade que impacta a receita estadual 

pois de natureza de concessão de incentivos fiscais. Ainda, sobre a participação da 

APD no processo do Programa Paraná Competitivo, aduzem que em decorrência do 

Decreto nº 6.434/2017 são coligidos indicadores econômicos de relevância – 

ressalvado o fato de que a atividade da APD não está restrita a esse Programa de 

incentivos fiscais, da SEFA, e que ela poderia ampliar essa medição para os demais 

investimentos que são atraídos para o Estado em decorrência de seus Programas. 

Recomenda-se coordenação e divulgação. 

 

Programa 3/Meta 1 

PRODUTO NÃO ENTREGUE: Plano de ação decorrente dos acordos de 

cooperação técnica  

59. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE CONTRADITÓRIO: O que 

os gestores trazem a esse respeito é uma justificativa baseada no fato de que o 

processo eleitoral gera instabilidade contingente, que impede o andamento desse 

tipo de processo.  

60. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: De certa forma, o 

argumento corrobora o achado (não foi realizado) e confirma a necessidade de 

maior cuidado com o planejamento, que deveria ter levado em conta essa 

característica do calendário do Governo. Evidência mantida.  

61. Quanto à seleção dos municípios participantes do PMAI19, alegam haver 

equívoco na conclusão da fiscalização que apontou que os municípios não são 

previamente selecionados pela APD, mas sim a procuram. Não ficaram evidenciados 

nem explicitados os critérios do recorte. Mas o mais importante é que a meta 4 do 

Programa 2, tal como pactuada com a SEPL, ao contrário do que alegam os 

interessados, define claramente o objetivo de atuar “principalmente em municípios 

de baixo IDH”. A constatação de que isso não ocorreu, em conjunto com a análise 

das evidências apresentadas durante a fiscalização, permitiu que se incluísse a meta 

no quadro 06 do Achado, entre as entregas “parciais, insatisfatórias ante aos 

                                                 
19 Programa Municipal de Atração de Investimentos 
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objetivos ou com alterações substantivas”, considerando-se que não houve a 

evidenciação de que o IDH dos municípios a serem objeto do PMAI fosse sequer 

considerado como critério. Mantêm-se o apontamento. 

62. Apontou-se também o não cumprimento de objetivos estabelecidos na Lei 

Estadual nº 17.016/201120, como a identificação e proposição de soluções aos 

problemas de infraestrutura. A esse respeito, afirmam os gestores que seu 

cumprimento se dá de forma indireta, ao que argumentamos que, ao não serem 

sistematizados e monitorados, esses processos podem gerar benefícios pontuais, 

mas não constituem política ou apoio à política mais abrangente. A APD inclusive 

reconhece que há espaço para melhorias no encaminhamento de ações 

governamentais que visem ao desenvolvimento econômico, atribuição lhe conferida 

pela Lei de criação. 

63. Não cabe repetir os demais argumentos já discutidos em sede de Relatório, 

senão destacar algo ilustrativo da discussão presente: a APD confirma que a Meta 4 

do Programa 1 não foi cumprida, “embora tenha havido esforços consideráveis” (de 

fato detalhados na resposta à demanda 172425 - CACO) nesse sentido, alegando 

entraves de ordem burocrática, processual e legal. Ocorre que as etapas 

necessárias à realização da entrega “Banco de dados operando em ambiente web” 

não se reflete no Plano de Trabalho, que não registra, por sua vez, produtos 

intermediários pelos quais a APD possa se responsabilizar. Argumenta-se que o 

papel da peça de planejamento, se o fizesse, valorizaria os esforços da APD, 

demostraria os gargalos de sua atividade e documentaria as ações de modo 

consistente para o efetivo monitoramento. O exemplo fica ilustrado no protocolo nº 

15.182.874-4, onde se lê o Projeto da entrega proposta no plano de trabalho, com 

cronograma de entregas (Benchmarking, desenho da plataforma, orçamentos, 

parecer da Celepar, estudo contábil/legal/financeiro, etc.), uma das etapas previstas 

no Plano de Trabalho, composto de atividades que representam os esforços 

empreendidos e cujos produtos não são conhecidos no momento do monitoramento 

(porque não estavam no Plano), tornando aquela meta, tal como definida, ineficaz.  

64. Destaca-se também que claramente houve dificuldade no entendimento do 

Achado (no geral, porque a ênfase é no planejamento e monitoramento), e em 

                                                 
20 Institui a Agência Paraná de Desenvolvimento – APD. 
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apontamentos pontuais, como sobre a duplicidade na apresentação de resultados: 

as entregas das metas 1, 2 e 4 do Programa 2 são evidenciadas com as mesmas 

atividades. Não se discute que a realização dos road-shows permita atingir várias 

metas simultaneamente, mas claramente não corresponde ao que está proposto na 

caracterização dos Programas e das Metas no Plano de Trabalho. 

65. Da mesma forma, vêm neste momento argumentar a APD que um indicador 

listado no Plano de Trabalho (“lista de empresas”) para a realização de fase (base 

de inteligência dos eventos) prevista como necessária para a entrega (“realizar 

eventos promocionais...”) “não impactam a entrega”. O Plano de Trabalho construído 

com aquela etapa sugere que as atividades previstas potencializam os resultados do 

evento; para além da realização (caraterização da entrega em si), a previsão das 

fases enriquece os esforços a serem realizados e demonstrados. Se a entrega, tal 

como descrita, não fosse acompanhada das atividades / fases e indicadores 

registrados no Plano de Trabalho, talvez suprisse as necessidades da SEPL, e a 

APD então teria executado a meta. Mas não é o caso. O Planejamento está 

desenhado de maneira mais complexa e dessa forma não foi executado 

completamente. 

66. Não é menos importante mencionar também que a APD cita diversas vezes 

que suas atividades envolvem muita assistência técnica, interação com outros 

órgãos, mas que não há levantamentos, por exemplo, que revelem que áreas e 

demandas estão sendo efetivamente responsivas e onde estão os gargalos das 

necessidades dos investidores. Elementos que se não for a APD a demonstrar (sua 

finalidade), ninguém mais no Estado fará. 

67. A atividade de frente da APD é relevante e os controles envolvidos merecem 

aprimoramento justamente por isso: todos os níveis de monitoramento e avaliação 

(interno, externo, social) devem ter acesso a informações sobre os esforços e 

resultados da atuação da Agência, nas mesmas bases. O Plano de Trabalho do 

Contrato de Gestão é o principal instrumento de registro dos parâmetros de 

avaliação de sua atividade. Os recursos aportados à APD estão atrelados ao Plano 

de Trabalho. Se esse não é realista e não constitui base segura para o 

monitoramento, gera dúvidas sobre a eficiência. Vale observar também que o 

dinamismo do planejamento é ainda mais importante numa atividade em que as 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WP0J.NJK2.04YD.ILAY.R

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

oportunidades para interação de 1º e 2º setor também são intensamente 

cambiantes, o que constitui razão extra para que o planejamento consiga 

demonstrar, de fato, a importância da APD nos processos a que se propõe.  

68. Reitera-se que a linha de fiscalização adotada e, consequentemente, o 

sentido dos apontamentos da fiscalização empreendida pela 3ª ICE é enfatizar a 

importância do planejamento realista e do monitoramento confiável dos esforços e 

dos resultados entregues por gestores direta ou indiretamente responsáveis pelos 

recursos públicos, com a exclusiva finalidade de aprimorar os controles interno, 

externo e social, no sentido da construção mais transparente e eficaz de ações.  

69. Diante do exposto, observando-se que as evidências anotadas no Relatório 

de Fiscalização não foram, em sua maioria absoluta, contestadas em substância, 

mas apenas justificadas, e que, portanto, mantêm-se os elementos do achado de 

fiscalização em sua essência; ressaltando-se ainda que as contas da APD vêm 

apontando fragilidades da mesma ordem dos fatos narrados, desde 201221; 

mantêm-se o opinativo pela irregularidade de contas da APD, no exercício de 2018, 

pela aplicação da multa administrativa explicitada no item 4-B do Relatório de 

Fiscalização22 e pela expedição de recomendações23 no sentido de que: 

a. Estabeleça um Plano de Trabalho com metas objetivas e indicadores 

consistentes, capazes de demonstrar as variações dos custos, impactos dos 

processos de trabalho e retornos ou ganhos efetivos. 

                                                 
21 O Acórdão 5336/13, II, c, determina que a Agência “designe servidor para desempenhar 
exclusivamente as atividades de controle interno, para elaboração do Relatório de Avaliação de 
Desempenho do Contrato de Gestão, evidenciando o desempenho das suas atividades, segundo o 
contrato de gestão, detalhando metas previstas e realizadas, os respectivos custos e indicadores, 
peça obrigatória da Prestação de Contas das Entidades.” Outros precedentes que apontam 
irregularidades por descumprimento de metas pela APD: Acórdão nº 6164/2016 – STP, da PCA nº 
332683/15 – TC. Vale notar que o Acórdão 107/2018 – STP, da PCA nº 286669/16 julga irregulares 
as contas da APD por não formalização do contrato de gestão; logo, sequer metas foram estipuladas 
durante o exercício de 2015. 
22 Peça digital nº 24, p. 56. 
23 Em que pese no Relatório de Fiscalização a sugestão inicial da Unidade fosse pela imposição de 
determinações à APD, uma vez que os objetos versam sobre boas práticas a respeito do 
cumprimento dos desígnios institucionais da Agência e do cumprimento do Plano de Trabalho, optou-
se por sugerir, nesta fase processual, por recomendar as boas práticas alhures indicadas. Também, 
modificando o entendimento exposto no Relatório de Fiscalização, a equipe técnica entendeu por 
bem excluir do rol de determinações – agora recomendações – o antigo item “b”, localizado entre pg. 
49 e 50 do Relatório – peça digital nº 24, vez que se tratava de comando amplo, o qual acabava por 
extrapolar a finalidade da recomendação enquanto comando a ser exarado pela autoridade 
controladora.  
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b. Utilize indicadores de desempenho global das metas ou dos Programas, que 

permitam aferir em que medida as ações impactam o objetivo geral do 

Programa ou da realidade econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o 

Plano de Trabalho. 

c. Utilize e estabeleça estratégias mais proativas para se desincumbir de suas 

atribuições contratuais. 

d. Adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e 

temporais), que permitam avaliar as necessidades de atuação na área de 

promoção da competitividade e fomento, de forma contínua e permitam, 

também, a produção de dados comparativos sobre os resultados (em termos 

de municípios atendidos, investimentos no Estado, empregos gerados, e/ou 

outros aspectos capazes de influenciar o PIB per capita, indicador do Programa 

de Governo ao qual a Agência está associada, ou, ainda, números relativos ao 

Programa Paraná Competitivo). 

e. Adote como prática a publicação de “Relatórios Anuais da Agência”, que 

permitam a análise da evolução dos resultados das suas atividades, bem como 

forneçam informações sobre o andamento de projetos e atividades não 

previstas no Plano de Trabalho (tais como detalhes da movimentação da 

carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de acordos e 

planos de ação em andamento, repactuações com o Governo do Estado, 

receitas geradas), além de análise da evolução dos resultados concretos das 

atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos versus empregos 

gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de investimento – 

implantação, ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos 

envolvidos na atuação da Agência, tais como “atendimento” x “prospecção”. 

f. Implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas no Guia 

PMBOK. 

70. Recomenda-se, finalmente, que sejam envidados esforços pela APD, no 

âmbito do Programa Paraná Competitivo, para que as informações geradas sobre 

suas atividades sejam disponibilizadas e figurem transparentes. 
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É a instrução. 

 

 
 

Curitiba, 21 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

 
ADRIANA LIMA DOMINGOS 
Técnica de Controle Externo 

Matrícula nº 50.270-7 

 
ANECY DE OLIVEIRA DABUL 

Analista de Controle Externo 
Matrícula nº 50.060-7 

 
 

assinatura digital 
CARLA REGINA MARTINS 
Analista de Controle Externo 

Matrícula nº 51.654-6 

 
 

assinatura digital 
MONIQUE DELLANE SANTOS CAVALCANTE 

Analista de Controle Externo 
Matrícula nº 51.830-1 

 
 

assinatura digital 
LEANDRO SUDRÉ 

Gerente de Fiscalização 
Matrícula nº 51.666-0 

 

 

 Em atendimento ao Despacho nº 237/19-CGE (peça 45), encaminhe-se à 

Coordenadoria de Gestão Estadual para manifestação. 

 

assinatura digital 
RITA DE CÁSSIA BOMPEIXE CARSTENS MOMBELLI 

Inspetora de Controle Externo 
Matrícula nº 50.862-4 
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PROCESSO Nº: 275897/19-TC 

ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 
DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

INSTRUÇÃO Nº: 758/19-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO  

  

Prestação de Contas Estadual. 
Administração Indireta. Serviço 
Social Autônomo. Exercício de 
2018. Análise do contraditório 
apresentado em face da Instrução 
nº 378/19-CGE. Pela irregularidade 
com recomendações e com 
aplicação de multas. 

Trata-se da prestação de contas da AGENCIA PARANA DE 

DESENVOLVIMENTO, referente ao exercício financeiro de 2018. 

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão 

Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou 

existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas. 

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e 

ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 378/19-CGE (peça 25), a Agência 

Paraná de Desenvolvimento e seu gestor à época das contas Sr. Adalberto Durau 

Bueno Netto apresentaram defesa conjunta às peças 32 a 44, com justificativas e 

documentação complementar, razão pela qual retornam as contas para exame, 

seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas 

conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa. 

1- DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME 

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela 

oportunização de contraditório em razão dos apontamentos dos Títulos 4 e 6, da 
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Instrução nº 375/19-CGE, incluindo os apontamentos do Relatório de Fiscalização 

elaborado pela 3ª Inspetoria de Controle Externo. 

2 – DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA 

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

a) Apontamento do Título 4 - Comparativo dos saldos do Balanço Patrimonial e 
do Resultado Líquido do Exercício entre os dados do SEI-CED e os 
demonstrativos encaminhados na prestação de contas 

Foram constatadas divergências entre valores apresentados na 

presente prestação de contas e os enviados ao Sistema SEI-CED no Balanço 

Patrimonial, Demonstrativo do Fluxo de Caixa e no Demonstrativo das Mutações do 

Patrimônio Líquido. Os dados da Demonstração do Resultado do Exercício não foram 

enviados ao Sistema. 

DA DEFESA: 

Os interessados alegam em petição acostada à peça 32 que as 

inconsistências constatadas foram “provocadas por equívocos de alimentação do sistema por 

parte da „assessoria contábil‟ terceirizada/contratada da APD (conforme reconhecido pela própria 

assessoria contábil – parte final das suas justificativas/Esclarecimentos formais no „Anexo 02‟), sem 

contudo alterar as informações que foram encaminhadas de forma correta à Receita Federal do 

Brasil, no que tange às Demonstrações Patrimoniais/Financeiras da APD – exercício financeiro de 

2018.” (grifo no original, peça 32, fl. 4). 

Quanto às divergências no Balanço Patrimonial, informou que “ao ser 

gerado o arquivo para transmissão no Sistema SEI-CED, o layout, somou os valores do Resultado do 

Exercício Anterior, como o valor do Resultado do Exercício. O valor correto no campo Resultado de 

Exercícios Anteriores seria de R$ 1.018.333,56 e no campo Resultado do Exercício R$ 277.731,23, que 

totalizou R$ 1.296.064,79.” (peça 32, fl. 5) 

Informa ainda que no Balanço Patrimonial do mês de janeiro de 2019 

estes valores já estão corretos no Sistema SEI-CED e junta documento (peça 32, fl. 6 

e peça 34, fl. 13)  

Quanto aos dados da Demonstração do Resultado do Exercício, a 

defesa informou que “ao ser gerado o arquivo para transmissão no Sistema SEI-CED, o layout, 
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gerou as informações corretas, porém com os saldos das contas de resultado zeradas, devido ao 

encerramento do exercício.” (peça 32, fl. 6) 

Para as inconsistências evidenciadas na Demonstração do Fluxo de 

Caixa, informou que “ao ser gerado o arquivo para transmissão no Sistema SEI-CE, o layout, gerou 

as informações no Campo “(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS (APLICADAS NAS) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS”, somando erroneamente os Pagamento e Recebimentos. Os 

pagamentos deveriam estar com natureza negativa (-), para que o resultado fosse correto. A mesma 

divergência ocorreu no Campo do Ano Anterior.” (peça 32, fl. 6) 

Por sua vez, as divergências detectadas na Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido ocorreram em função de erro ao gerar o arquivo com 

o layout com as informações, não completando o campo corretamente. (peça 32, fl. 7) 

A defesa ressalta ainda que não houve por parte da Entidade a 

intenção de enviar informações incorretas ao SEI-CED. Houve, sim, por parte do seu 

representante Técnico, o escritório de Contabilidade Planning Contadores e 

Associados Ltda, falha na geração do arquivo “MovimentoContabilMensalEstatais2”, o 

qual foi gerado já com os saldos das Contas de Resultado do Exercício de 2018 

zerados. O arquivo deveria ter sido enviado antes do zeramento das contas deste 

demonstrativo, o que comprometeu as análise e outras demonstrações contábeis. 

(peça 32, fl. 9) 

Solicitou que esta unidade técnica reconheça as justificativas 

apresentadas, com o fim de validar as Demonstrações Contábeis enviadas por meio 

do Sistema SEI-CED ao Tribunal de Contas, levando em conta que as divergências 

não alteraram quaisquer informações enviadas à Receita Federal do Brasil. Requer, 

ao final, que seja reconhecida a regularidade da prestação de contas do exercício de 

2018 quanto a este apontamento ou que seja revertida em ressalva, afastada a 

hipótese de multa administrativa ao gestor. (peça 32, fl. 10) 

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE: 

Considerando que a divergência constatada no Balanço Patrimonial já foi 

ajustada no exercício de 2019, conforme demonstrativo do SEI-CED juntado à peça 

34, fl. 13, e que as demais foram devidamente esclarecidas por parte da defesa, esta 
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unidade técnica entende que o apontamento pode ser convertido em ressalva, à luz 

do art. 16, II da Lei Orgânica deste Tribunal e do art. 247 do Regimento Interno, tendo 

em vista que as inconsistências detectadas não geraram dano ao erário ou à 

execução das atividades da entidade.  

Conclusão CGE: Ressalva 

2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise técnica 

do contraditório, entende-se que a entidade apresentou justificativas ou medidas 

suficientes para afastar integralmente os apontamentos desta CGE contidos no 

primeiro exame da prestação de contas, no entanto, com a seguinte ressalva: 

2.1.1 – DAS RESSALVAS 

 Inconsistência entre os dados do SEI-CED e os demonstrativos encaminhados na 

prestação de contas 

3. DO CONTRADITÓRIO DO RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA 3ª 

INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

Nos termos do artigo 175-J, VI1, do Regimento Interno, instituído pela 

Resolução nº 64/2018, serão consolidados na presente prestação de contas os 

apontamentos do relatório anual de fiscalização, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle 

Externo. 

Conforme definido no parágrafo único2 do art. 175-J, do Regimento 

Interno, esta Coordenadoria não fará análise de mérito acerca dos apontamentos 

                                                
1 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: 

(...) 

VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, 
emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018) 

2 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: 

(...) 

Parágrafo Único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da 
Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados 
pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018) 
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realizados pelas Inspetorias de Controle Externo, restringindo-se a reproduzir e 

consolidar os respectivos apontamentos 

a) Item A – Realização de contratação direta sem observância às formalidades 

legais 

A equipe de fiscalização constatou que a APD contratou, diretamente, 

sem avaliação prévia sobre o cabimento de inexigibilidade de licitação, e de modo 

intempestivo, os serviços de organização e participação em evento oferecido pela 

Câmara de Comércio Brasil – Índia. 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 3ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução nº 51/19-3ªICE (peça 46, fl. 5), concluiu que “porque verificada a 

tipicidade relativa ao modo irregular de contratação dos serviços prestados à APD pela Câmara de 

Comércio Brasil – Índia, esta Unidade de Fiscalização reitera os termos constantes no Relatório de 

Fiscalização, mantendo o opinativo pela aposição de ressalva às contas, além da aplicação da multa 

administrativa  prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 87, da Lei Complementar nº 113/2005.” 

b) Item B – Não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 

2018 – Entrega de produtos ineficazes 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 3ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução nº 51/19-3ªICE (peça 46, fl. 12), concluiu que “em que pese 

alegarem com relativa frequência protocolos de entrega de produtos à SEPL, análise minuciosa revela 

que à formalização da comunicação entre a APD e a SEPL não corresponde à garantia de entregas (ou 

relatório evidenciando entregas mensuráveis) previstas no Plano de Trabalho; não raro sendo 

detalhamento do planejamento (na forma de projetos) e/ou justificativas para a não realização”. 

Conclui aduzindo que “Diante do exposto, observando-se que as evidências 

anotadas no Relatório de Fiscalização não foram, em sua maioria absoluta, contestadas em substância, 

mas apenas justificadas, e que, portanto, mantêm-se os elementos do achado de fiscalização em sua 

essência; ressaltando-se ainda que as contas da APD vêm apontando fragilidades da mesma ordem 
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dos fatos narrados, desde 2012 ; mantêm-se o opinativo pela irregularidade de contas da APD, no 

exercício de 2018, pela aplicação da multa administrativa explicitada no item 4-B do Relatório de 

Fiscalização  e pela expedição de recomendações  no sentido de que: 

a. Estabeleça um Plano de Trabalho com metas objetivas e indicadores 

consistentes, capazes de demonstrar as variações dos custos, impactos dos processos de trabalho e 

retornos ou ganhos efetivos. 

b. Utilize indicadores de desempenho global das metas ou dos Programas, que 

permitam aferir em que medida as ações impactam o objetivo geral do Programa ou da realidade 

econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o Plano de Trabalho. 

c. Utilize e estabeleça estratégias mais proativas para se desincumbir de suas 

atribuições contratuais. 

d. Adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e 

temporais), que permitam avaliar as necessidades de atuação na área de promoção da competitividade 

e fomento, de forma contínua e permitam, também, a produção de dados comparativos sobre os 

resultados (em termos de municípios atendidos, investimentos no Estado, empregos gerados, e/ou 

outros aspectos capazes de influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de Governo ao qual a 

Agência está associada, ou, ainda, números relativos ao Programa Paraná Competitivo). 

e. Adote como prática a publicação de “Relatórios Anuais da Agência”, que 

permitam a análise da evolução dos resultados das suas atividades, bem como forneçam informações 

sobre o andamento de projetos e atividades não previstas no Plano de Trabalho (tais como detalhes da 

movimentação da carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de acordos e planos 

de ação em andamento, repactuações com o Governo do Estado, receitas geradas), além de análise da 

evolução dos resultados concretos das atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos 

versus empregos gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de investimento – 

implantação, ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos envolvidos na atuação da 

Agência, tais como “atendimento” x “prospecção”. 

f. Implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas no Guia PMBOK. 

Recomenda-se, finalmente, que sejam envidados esforços pela APD, no âmbito do 

Programa Paraná Competitivo, para que as informações geradas sobre suas atividades sejam 

disponibilizadas e figurem transparentes.” 
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3.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise, a 3ª ICE 

entendeu que a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para 

afastar, em sua totalidade, os apontamentos contidos no primeiro exame da prestação 

de contas, opinando pela irregularidade das contas da APD do exercício de 2018, pela 

aplicação de multa e expedição de recomendações, sendo as seguintes as 

conclusões obtidas da análise do processo. 

3.1.1 - DAS IRREGULARIDADES 

 Item B - Não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – 
Entrega de produtos ineficazes 

3.1.2 - DAS RESSALVAS 

 Item A -  Realização de contratação direta sem observância às formalidades legais 

3.1.3 - DAS RECOMENDAÇÕES 

Considerando o resultado da análise da 3ª Inspetoria de Controle 

Externo, entendemos pela recomendação para que a AGENCIA PARANA DE 

DESENVOLVIMENTO, representada pelo seu Representante Legal, atualmente Sr. 

José Eduardo Bekin, com fundamento no art. 244, I, § 2º, do Regimento Interno, 

adote, no prazo de 180 dias contados do Acórdão desta prestação de contas, as 

seguintes providências: 

 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO estabeleça um Plano de 

Trabalho com metas objetivas e indicadores consistentes, capazes de demonstrar 

as variações dos custos, impactos dos processos de trabalho e retornos ou ganhos 

efetivos; 

 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO utilize indicadores de 

desempenho global das metas ou dos Programas, que permitam aferir em que 

medida as ações impactam o objetivo geral do Programa ou da realidade 

econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o Plano de Trabalho; 
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 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO utilize e estabeleça 

estratégias mais proativas para se desincumbir de suas atribuições contratuais; 

 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO adote metas “SMART” 

(específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais), que permitam 

avaliar as necessidades de atuação na área de promoção da competitividade e 

fomento, de forma contínua e permitam, também, a produção de dados 

comparativos sobre os resultados (em termos de municípios atendidos, 

investimentos no Estado, empregos gerados, e/ou outros aspectos capazes de 

influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de Governo ao qual a Agência 

está associada, ou, ainda, números relativos ao Programa Paraná Competitivo); 

 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO adote como prática a 

publicação de “Relatórios Anuais da Agência”, que permitam a análise da evolução 

dos resultados das suas atividades, bem como forneçam informações sobre o 

andamento de projetos e atividades não previstas no Plano de Trabalho (tais como 

detalhes da movimentação da carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. 

– estágio de acordos e planos de ação em andamento, repactuações com o 

Governo do Estado, receitas geradas), além de análise da evolução dos resultados 

concretos das atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos versus 

empregos gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de 

investimento – implantação, ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os 

conceitos envolvidos na atuação da Agência, tais como “atendimento” x 

“prospecção”. 

 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO implemente as boas 

práticas de gestão de projetos contidas no Guia PMBOK; 

 Que a AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO disponibilize, de maneira 

transparente, as informações geradas sobre suas atividades no âmbito do 

Programa Paraná Competitivo. 

Destaque-se que o cumprimento destas recomendações será 

monitorado nos termos do artigo 175-L, XIV, do Regimento Interno, mediante a 
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solicitação, pela CMEX, do envio das providências adotadas a serem encaminhadas 

para este Tribunal, sob responsabilidade do Representante Legal da AGÊNCIA 

PARANA DE DESENVOLVIMENTO, cargo atualmente ocupado pelo Sr. José 

Eduardo Bekin, podendo este Tribunal requisitar o auxílio do controlador interno, cargo 

atualmente ocupado pela Sr.ª. Melissa de Cássia Pereira, a fim de verificar a 

implementação das medidas indicadas.  

3.1.4 - DAS MULTAS 

 Multa administrativa prevista na alínea “d”, do inciso IV, do art. 87, da Lei 

Complementar nº 113/2005, a ser aplicada ao então Diretor-Presidente da APD, 

Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, pela inobservância dos contidos nos arts. 25, 

26, incisos II e III, e 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como no art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, ao deflagrar o processo de contratação direta, por assinar a 

declaração de existência de dotação orçamentária para custear a despesa 

decorrente, por ter conduzido todo o processo de contratação, por ter assinado o 

Contrato nº 15/2018 com a Câmara de Comércio Brasil – Índia, sem a observância 

das exigências legais e por ter assumido os riscos desta conduta de gestão; 

 Multa administrativa prevista na alínea “g”, do inciso IV, do art. 87, da Lei 

Complementar nº 113/2005, a ser aplicada ao então Diretor-Presidente da APD, 

Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, pelo descumprimento do contido no artigo 2º 

da Lei Estadual nº 17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, 

cláusula terceira do Plano de Trabalho – 2018 da Agência, a quem compete 

executar e/ou dirigir a execução do Contrato de Gestão firmado com o Governo do 

Estado do Paraná, dentre outras atribuições, por ter assinado o Quarto Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2016, o qual tem por objeto a inclusão do 

Plano de Trabalho a ser executado pela APD no exercício de 2018, e por não fazê-

lo cumprir. 
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4 - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas da 

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO relativas ao exercício financeiro de 

2018, realizado por esta Coordenadoria e pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, e à 

luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente prestação de contas 

pode ser considerada irregular conforme apontamento do item 3.1.1, com as 

recomendações do item 3.1.3, além da ressalva aposta por esta Coordenadoria no 

item  2.1.1 e pela 3ª ICE no item 3.1.2, e aposição de multa conforme item 3.1.4. 

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por 

atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 

informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 

procedimentos fiscalizatórios específicos. 

É a instrução. 

 

CGE, em 31 de outubro de 2019. 

 

Ato elaborado por: 

 
(documento assinado digitalmente) 

Danielle Moraes Sella – Analista de Controle 

 

 

 

De acordo. Encaminhe-se ao MPjTC. 

 

 
(documento assinado digitalmente) 

Alcivan Tavares Nobre – Coordenador 



48.  Parecer
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da 2ª Procuradoria de Contas 

 

 
 1 

PROTOCOLO Nº: 275897/19 
ORIGEM: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 
INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA 

DE DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
PARECER: 1036/19 
 
 

Ementa. Prestação de Contas da AGENCIA 
PARANA DE DESENVOLVIMENTO. Exercício de 
2018. Pela desaprovação das contas.  

  

Trata o protocolado de Prestação de Contas da AGENCIA PARANA 
DE DESENVOLVIMENTO, relativa ao exercício financeiro de 2018. 

Em sua derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual, 
por meio da Instrução nº 758/19 (peça 47), opina pela irregularidade das contas, 
em virtude do não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 
2018 – Entrega de produtos ineficazes. 

Consoante o opinativo do órgão instrutivo, esta Procuradoria de 
Contas propugna desaprovação da Prestação de Contas encaminhada PELA da 
AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO, atinente ao exercício financeiro de 
2018, sem prejuízo das ressalvas, recomendações e multas elencadas na Instrução 
nº 758/19 - CGE. 

 

 
 

Curitiba, 4 de novembro de 2019. 
 

 

Assinatura Digital 
 

KATIA REGINA PUCHASKI 

Procuradora do Ministério Público de Contas 
 



49.  Acórdão
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PROCESSO Nº: 275897/19 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGÊNCIA PARANA DE 
DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA 

 

ACÓRDÃO Nº 944/20 - Tribunal Pleno 

Prestação de Contas Anual. Exercício 2018. 
Realização de contratação direta sem observância 
das formalidades legais. Não atingimento das 
metas estabelecidas no Plano de Trabalho. 
Contas irregulares com ressalvas, aplicação de 
multas e expedição de recomendações. 

 

1. DO RELATÓRIO 

Trata-se da Prestação de Contas Anual da Agência Paraná de 

Desenvolvimento (APD), do exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. Adalberto 

Durau Bueno Netto, Presidente durante o período. 

O orçamento previsto para o exercício de 2018 para APD foi de R$ 

4,2 milhões.  

O retrospecto das contas dos exercícios anteriores é o seguinte: 

 

A primeira análise realizada pela Coordenadoria de Fiscalização 

Estadual (Instrução n.º 360/16, peça 61), apontou restrições relativas à divergência 

entre os dados enviados ao sistema SEI-CED e os apresentados na prestação de 

contas e aos achados assinalados no Relatório de Fiscalização de 2018, elaborado 
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pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando 

Augusto Mello Guimarães (peça 24). 

O mencionado Relatório de Fiscalização indicou a (i) realização de 

contratação direta sem observância às formalidades legais (ii) não atingimento das 

metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – Entregas de produtos 

ineficazes. 

Oportunizado o contraditório, a entidade apresentou defesa  às 

peças 32-44. 

A 3ª Inspetoria de Controle Externo – 3ICE manteve o opinativo de 

irregularidade das contas em razão do não atingimento das metas estabelecidas no 

Plano de Trabalho – 2018, com ressalva em razão da realização de contratação 

direta sem observância às formalidades legais e aplicação de multas administrativas, 

além de recomendações (Instrução 51/19, peça 46). 

A Coordenadoria de Gestão Estadual, por sua vez, manifestou-se 

pela irregularidade das contas, em razão dos apontamentos realizados pela 3ICE, 

com ressalvas e aplicação de multas administrativas, além de recomendações 

(Instrução 758/19-CGE, peça 47). 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas corroborou o 

opinativo técnico (Parecer n.º 1036/19, peça 48). 

É o relatório. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO  

Primeiramente, destaca-se que a Prestação de Contas foi 

protocolada em 29/04/2019, tendo atendido o prazo prescrito no art. 222 do 

Regimento Interno desta Corte1. 

Em relação à divergência entre os dados enviados ao sistema SEI-

CED e os apresentados na prestação de contas, considerando que os dados já 

foram devidamente encaminhados durante a instrução, conforme demonstrativo do 

                                                 
1 Art. 222. Para os órgãos integrantes da Administração Indireta do Poder Executivo, incluídas as autarquias, fundos especiais, 
sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos, fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, o prazo final será 30 de abril, relativo ao exercício financeiro anterior. 
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SEI-CED juntado à peça 34, fl. 13 e que as divergências foram devidamente 

esclarecidas por parte da defesa, corroboro o opinativo da CGE no sentido de 

converter o apontamento em ressalva. 

Sobre o apontamento efetuado pela 3ª ICE, referente à contratação 

direta de serviços da Câmara de Comércio Índia Brasil2, sem observância das 

formalidades legais, constatou-se que a APD contratou os serviços de organização e 

participação no Conclave Índia América Latina, realizado nos dias 01 e 02 de 

outubro de 2018, em Santiago, Chile, sem submeter o procedimento à avaliação 

prévia por parte do departamento jurídico e sem efetuar a pesquisa de preços de 

mercado dos serviços contratados.  

Além disso, observou a equipe técnica que a carta de exclusividade 

apresentada pela defesa é insuficiente para comprovar a inexigibilidade de licitação, 

uma vez que o documento apenas declara que a Câmara de Comércio Índia Brasil é 

a parceira exclusiva para engajar entidades brasileiras para participação na 

solenidade em análise, sem fazer menção à prestação de serviços de 

assessoramento.  

Portanto, considerando que não foram trazidos elementos aptos a 

desconstituir a fundamentação apresentada no relatório da 3ª ICE, em conformidade 

com o opinativo técnico, entendo que o apontamento poderá ser objeto de ressalva, 

em razão da não observância das formalidades previstas no art. 26 da Lei nº 

8.666/933, com imposição da multa prevista na alínea “d” do inciso III do art. 87 da 

Lei Complementar nº 113/20054 ao gestor. 

                                                 
2 Valor do contrato de R$ 69.300,00. 
3 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei 
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 
couber, com os seguintes elementos: 
(...) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
(...) 
4 Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário e de sanções 
institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão dos seguintes fatos: 
(...) 
III - No valor de 30 (trinta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná – UPFPR: 
(...) 
d) deixar de observar, no processo licitatório, formalidade determinada em lei, incluindo-se a não exigência de certidões 
negativas e de regularidade fiscal, podendo ser aplicada ao presidente da comissão de licitação, ao emitente do parecer 
técnico ou jurídico e ao gestor; 
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Quanto ao não atingimento das metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho – 2018, transcrevo os apontamentos efetuados pela 3ª ICE em relação às 

irregularidades que restaram mantidas após análise do contraditório:   

 Programa 1/Meta 1: Plano de Revitalização dos distritos 

selecionados 

49. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE 

CONTRADITÓRIO: (...) em que pese de fato haver confusão 

semântica (sic) na descrição da entrega 2 e seu indicador, 

todas as entregas foram realizadas por meio de digitalização 

dos relatórios assinados por todos os representantes das 

Prefeituras locais, com fotos do local que provam que a visita 

foi realizada e o objetivo cumprido, (...) Desta forma, considera-

se que as entregas 1 e 2 foram cumpridas e o teor de suas 

análises é revelador no sentido de que deu base para 

continuidade de um programa ou política pública mais robusta, 

no sentido de melhorar as condições técnicas e a efetividade. 

50. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: A 

resposta trazida pelos gestores sobre a avaliação do 

cumprimento da Meta revela que o apontamento não foi 

corretamente interpretado: enfatizou-se a caracterização 

genérica da meta (“Relatório situacional dos Distritos Industriais 

paranaenses”) versus a execução em uma seleção de distritos, 

no corpo do Relatório; quanto à responsabilidade pela seleção 

dos distritos objeto de estudo da APD – elemento que não 

invalida o âmago do apontamento, acima descrito – o relatório 

de entrega da meta sugere claramente que a SEPL teria 

enviado uma “lista dos distritos industriais”, a partir da qual 

foram selecionados os municípios de Paranaguá, Pinhais, 

Jataizinho, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Pato Branco e 

Cianorte, para visita e elaboração de relatório situacional. Não 

há, em princípio, nenhum problema em escolher casos dentre o 

todo, tendo em conta limitações de toda ordem ou quaisquer 

outros critérios; relevante é dizer que seria boa prática de 

gestão o registro dos critérios utilizados, que agora vêm a esse 
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Tribunal expostos no corpo do relatório de entrega da meta, de 

modo que o acompanhamento do Plano de Trabalho pelo 

controle interno, para a prestação de contas ao contratante, ao 

controle externo e ao controle social fosse claro e objetivo. 

51. Uma vez que na condição do Achado de fiscalização 

destacou-se apenas a ausência de uma das entregas, importa 

notar que não assiste razão aos gestores quando afirmam na 

peça de defesa que ambas as entregas da meta foram feitas: 

quando se refere aos relatórios assinados e digitalizados, 

que foram formalmente entregues à SEPL, despreza que o 

material constitui apenas a entrega nº 1, Relatório 

Situacional, mas não o “Plano de Revitalização” (indicador: 

projeto de revitalização dos distritos enquadrados (sic)) que, de 

fato, não pode ser verificado em nenhum momento. Há análise 

dos casos individuais e há conclusões gerais sobre a pesquisa 

diagnóstica. Mas não plano de revitalização. Mantido como 

evidência do achado. – destaquei 

 

Programa 1/Meta 3: Plano de Ação para organizar e promover as 

empresas em "cluster" inteligentes e inovativos  

52. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE 

CONTRADITÓRIO: Afirmam que a conclusão foi superficial e 

que a equipe teria se apegado a uma observação secundária 

“condena[ndo] uma ação extremamente estratégica como se a 

mesma não fosse cumprida.” Afirmam que as entregas foram 

cumpridas. Discorrem sobre a metodologia de cálculo para a 

identificação de aglomerações produtivas. Reiteram anão 

formalização do termo de cooperação com a União Europeia, 

etapa indicada no Plano para a realização da meta. 

53. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: Não se 

menospreza a complexidade da proposta e não se discorda em 

absoluto do valor do que foi realizado – a aplicação da fórmula 

apresentada para o cálculo do quociente locacional, que 

oferece a identificação das aglomerações produtivas e permitiu 
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a elaboração de diagnóstico, uma das duas entregas previstas. 

No entanto, a outra entrega, o plano de ação, não foi 

entregue de fato. Conforme as palavras dos gestores, na 

resposta à demanda 172425 formulada via CACO18: 

“Especificamente sobre o plano de ação, ele está na 

dependência do fechamento do acordo que será celebrado 

com a União Europeia, por meio do qual se buscará transferir 

para realidade paranaense metodologia aplicada na Europa”, 

passando a APD, em seguida, a descrever ações a serem 

realizadas a partir desse acordo. E fecha confirmando 

novamente: “Apesar de ainda não haver propriamente dito um 

plano de ação definitivo, está sendo construído um plano que 

envolverá não só a APD, mas outras instituições como 

Universidade, Centros de Pesquisas, Prefeituras e outras 

Secretarias de Governo. A meta pode não ter sido 

corretamente dimensionada. Mantido como evidência do 

achado. - destaquei 

 

Programa 3/Meta 1: Plano de ação decorrente dos acordos de 

cooperação técnica  

59. ARGUMENTOS DOS GESTORES EM SEDE DE 

CONTRADITÓRIO: O que os gestores trazem a esse respeito é 

uma justificativa baseada no fato de que o processo eleitoral 

gera instabilidade contingente, que impede o andamento desse 

tipo de processo. 

60. CONCLUSÃO – ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO: De certa 

forma, o argumento corrobora o achado (não foi realizado) e 

confirma a necessidade de maior cuidado com o planejamento, 

que deveria ter levado em conta essa característica do 

calendário do Governo. Evidência mantida. 

 

Considerando que os argumentos apresentados pela defesa não 

foram suficientes para desconstituir os apontamentos efetuados pela 3ª ICE, em 
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conformidade com o opinativo técnico, entendo que a irregularidade deverá ser 

mantida, em razão da ineficiência na utilização dos recursos que lhe são repassados 

com base no contrato de gestão, destinados ao cumprimento dos objetivos para o 

qual foi legalmente constituída, com aplicação, ao gestor, da multa administrativa 

prevista na alínea “g” do inciso IV do art. 87 da Lei Complementar nº 113/20055, pelo 

descumprimento do contido no artigo 2º da Lei Estadual nº 17.016/20116 e dos itens 

02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, cláusula terceira do Plano de Trabalho – 

2018 da Agência. 

Deverão também ser expedidas as seguintes recomendações 

sugeridas pela 3ICE: 

a. Estabelecer um Plano de Trabalho com metas objetivas e 
indicadores consistentes, capazes de demonstrar as variações 
dos custos, impactos dos processos de trabalho e retornos ou 
ganhos efetivos. 
b. Utilizar indicadores de desempenho global das metas ou dos 
Programas, que permitam aferir em que medida as ações 
impactam o objetivo geral do Programa ou da realidade 
econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o Plano de 
Trabalho. 
c. Utilizar e estabelecer estratégias mais proativas para se 
desincumbir de suas atribuições contratuais. 
d. Adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, 
alcançáveis, relevantes e temporais), que permitam avaliar as 
necessidades de atuação na área de promoção da 
competitividade e fomento, de forma contínua e permitam, 
também, a produção de dados comparativos sobre os 
resultados (em termos de municípios atendidos, investimentos 
no Estado, empregos gerados, e/ou outros aspectos capazes 
de influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de 
Governo ao qual a Agência está associada, ou, ainda, números 
relativos ao Programa Paraná Competitivo). 
e. Adotar como prática a publicação de “Relatórios Anuais da 
Agência”, que permitam a análise da evolução dos resultados 

                                                 
5 Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário e de sanções 
institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão dos seguintes fatos: 
(...) 
IV - No valor de 40 (quarenta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná – UPFPR: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 168/2014) 
(...) 
g) praticar ato administrativo, não tipificado em outro dispositivo deste artigo, do qual resulte contrariedade ou ofensa à norma 
legal, independentemente da caracterização de dano ao erário; 
6 Institui a Agência Paraná de Desenvolvimento – APD. Art. 2º A APD tem por missão institucional a promoção do 
desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná, através da prestação de serviços de atração de investimentos 
econômicos ao Estado, com ênfase na identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas 
empresas e, por consequência, na geração de empregos, na otimização do uso dos recursos energéticos e na modernização 
tecnológica 
Parágrafo Único. A APD tem por missão, também, identificar as áreas potenciais de investimentos e pensar sobre as soluções 
que existem para introduzir as mudanças necessárias, buscando oportunidades de negócios e fomentando a economia das 
regiões, com vistas na identidade produtiva de cada um dos municípios do Estado. 
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das suas atividades, bem como forneçam informações sobre o 
andamento de projetos e atividades não previstas no Plano de 
Trabalho (tais como detalhes da movimentação da carteira - 
estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de 
acordos e planos de ação em andamento, repactuações com o 
Governo do Estado, receitas geradas), além de análise da 
evolução dos resultados concretos das atividades da APD (por 
exemplo, valores dos investimentos versus empregos gerados, 
valores por setor, origem do capital, valores por tipo de 
investimento – implantação, ampliação, etc.), e que contribuam 
para clarificar os conceitos envolvidos na atuação da Agência, 
tais como “atendimento” x “prospecção”. 
f. Implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas 
no Guia PMBOK. 
g. Envidar esforços no âmbito do Programa Paraná 
Competitivo, para que as informações geradas sobre suas 
atividades sejam disponibilizadas e figurem transparentes. 
 

 

3. DO VOTO 
 

Em face do exposto, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea “b”, 

da Lei Complementar Estadual nº 113/20057, VOTO: 

 1) pela irregularidade das contas da Agência Paraná de 

Desenvolvimento - exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. 

Adalberto Durau Bueno Netto, em razão do não cumprimento de metas fixadas no 

Plano de Trabalho – 2018; 

2) pela anotação de ressalvas em relação à divergência entre os 

dados enviados ao sistema SEI-CED e os apresentados na prestação de contas e à 

contratação direta de serviços da Câmara de Comércio Índia Brasil, sem 

observância das formalidades legais; 

3) pela aplicação, ao Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, das multas 

previstas na alínea “d” do inciso III e na alínea “g” do inciso IV do art. 87 da Lei 

Complementar nº 113/2005; 

4) pela expedição das recomendações sugeridas pela 3ICE. 

                                                 
7 Art. 16. As contas serão julgadas: 
(...) 
III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 
(...) 
b) infração à norma legal ou regulamentar; 
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5) pelo encaminhamento dos autos, após o trânsito em julgado à 

Coordenadoria de Execuções para os devidos fins. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS 

BONILHA, por maioria absoluta, em: 

I – Julgar pela irregularidade das contas da Agência Paraná de 

Desenvolvimento - exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. 

Adalberto Durau Bueno Netto, em razão do não cumprimento de metas fixadas no 

Plano de Trabalho – 2018; 

II – determinar a anotação de ressalvas em relação à divergência 

entre os dados enviados ao sistema SEI-CED e os apresentados na prestação de 

contas e à contratação direta de serviços da Câmara de Comércio Índia Brasil, sem 

observância das formalidades legais; 

III – aplicar ao Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, as multas previstas 

na alínea “d” do inciso III e na alínea “g” do inciso IV do art. 87 da Lei Complementar 

nº 113/2005; 

IV – determinar a expedição das recomendações sugeridas pela 

3ICE; 

V – determinar o encaminhamento dos autos, após o trânsito em 

julgado, à Coordenadoria de Execuções para os devidos fins. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 

MATTOS LEÃO, IVAN LELIS BONILHA (voto vencedor), JOSE DURVAL MATTOS 

DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e o Auditor THIAGO BARBOSA 

CORDEIRO. 
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O Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES 

registrou o afastamento da alegação de falta de competência técnica pelo Tribunal 
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EXCELENTrSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR, IVAN LELIS BONILHA • TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANA 

Processo n!I 275897 /19 

Ac6rdlo n!I 944/20 -Trlbunal Pleno 

Assunto: Presta~o de Contas Anual - exerdclo flnancelro/2018 

lnteressados: Ag&nda Paran6 de Desenvolvlmento - Paran6 Desenvolvlmento/lnvest Paran6 e Adalberto 

Durau Bueno Netto 

Relator: Conselhelro Ivan Lelis Bonllha 

Ag&ncla Paran6 de Desenvolvlmento - Paran6 Desenvolvlmento/lnvest Paran6, pessoa jurldica de 

direito privado, sem fins lucrativos e de lnteresse e finalidade publicos, criada sob a modalidade de servi~o 

social autonomo, nos termos da Lei nl! 17.016/2011, com sede na Rua Padre Agostinho, n!! 690, 211 andar, 

Merces, Curitiba, Parana, CNPJ/MF sob o n!! 7.269.926/0001-80, e, seu Diretor Presidente em 2018, Sr. 

Adalberto Durau Bueno Netto, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da cedula de 

identidade n!I 5.431.347-0, SSP/PR, insaito no CPF/MF sob o n2 765.529.429-15, residente e domiclliado na 

cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Rua Antonio Grade, n2 533 - casa 6, Vista Alegre, CEP 80.820-320, 

vem a presen~ de Vossa Excelencia para interpor 

RECURSO DE REVISTA 

com fulcro no art. 484, do Reglmento lnterno deste Egreglo Trlbunal, pelos fatos e fundamentos jurldicos que 

passa a expor: 

( 
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I - DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO, DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

I 

Em 16/06/2020 fol publicado o "Ac6rdllo nv 944/20 - Tribunal Pleno", responsavel pelo Julgamento 

das contas da Parana Desenvolvlmento/lnvest Parana, exercfcio financeiro de 2018. 

Referido ac6rdllo conclulu pela lrregularldade das contas do Sr. Adalberto Durau Bueno Netto (Diretor 

Presldente em 2018) e, via de consequi!ncla, da Parana Desenvolvimento/lnvest Parana, relativas ao exercfcio 

financelro de 2018, "( ... ) em razoo do noa cumprlmenta de metas fixadas no Plano de Trobalha - 2018; ( .. .)°, 

determinando a aplicacao da multa prevista na alfnea "g". do inciso IV. do art. 87. da Lei Complementar 

Estadual nv 113/05, bem como pela ressalva. ante a contrata~o direta da C3mara de Comerclo fndia-Brasil, 

sem observ3ncla das formalldades prevlstas no art. 26, da Lei Federal n2 8.666/93 (lnexlglbilidade de licita~o), 

para a organiza~o e partlclpa~o no Condave fndla America Latina, reallzado em Outubro/18, em 

Santiago/Chile, determlnando a aplicacao da multa prevlsta na alfnea "d" . do inclso Ill, do art. 87, da Lei 

Complementar Estadual n2 113/05. 

Outras 2 {duasl ressalvas referentes a lnconsistl!ncias financelras/contabeis foram mantldas, todavia, 

afastadas a aplica~o das 2 (duas) multas sugeridas, tendo em vista que os argumentos e documentos 

apresentados no Contradlt6rlo foram conslderados suficlentes para a regulariza~o das inconsisti!ncias 

apontadas. 

Alem disso, decidiu-se tambem pela manutencao das recomendacoes sugeridas pela r. 31 lnspetoria 

de Controle Externo/31CE, em rela~o a controles e procedimentos internos a serem adotados pela Agi!ncia. 

Ante o que retro colocado, Exceli!nclas, os objetos do presente Recurso se referem apenas aos 2 (dois) 

pontos especfficos referidos no segundo paragrafo acima, quals sejam: (i) afastar o entendimento em rela~o 

ao "noo cumprimento de metas flxadas no Plano de Trabalho de 2018", e a consequente aplica~o da multa 

correspondente, julgando-se pela regularidade das contas; e, (ii) afastar a aplica~o da multa correspondente 

a ressalva, ante a nl!o observ3ncia das formalidades prevlstas no art. 26, da Lei nv 8.666/93, quando da 

contrata~o dlreta da C3mara Brasil-fndia, i!Jstamente pelo motivo de ser conslderada como uma "ressalva• e 

nl!o uma "irregularidade'~ em observ3ncia aos Princfplos do Dlreito Admlnistrativo da Eficl@ncia, Razoabilldade 

e Propordonalidade, bem como da reconhecida ausl!nda de dano ao erarlo, comprovados no Contradit6rio, 

e reconhecidos pela pr6prla 31 ICE e, de certa forma, pelo ac6rdllo recorrldo. 
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0 cabimento do presente Recurso de Revista esta previsto no art. 484, do Regimento lnterno deste e. 

Tribunal de Contas. O prazo de 15 (quinze) dias uteis para sua lnterposi~o vencera em 07/07/2020. Portanto, 

tempestivo o presente recursol 

II - DO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO DE 2018: REDUcAO DOS 11 

(ONZEI APONTAMENTOS "PARCIAIS" EFETUADOS PELA R. 31 ICE PARA 3 (TRtSI "PARCIAIS•. AP6S 0 

CONTRADIT6RIO: REENQUADRAMENTO DE "IRREGULARIDADES" PARA "RESSALVAS" E CONSEQUENTE 

AFASTAMENTO DA MULTA APUCADA 

Jade infcio, l! de ser frisar que em rela~o ao "n6o cumprlmento de metasf/xadas no Plano de Trobalho 

de 2018", a r. 31 ICE, em seu Relat6rio de Fiscaliza~o, apontou supostas irregularidades "parclais" em 11 

metas. de 3 Programas. do Plano de Trabalho de 2018 da Parana Desenvolvimento. Ap6s o devido 

Contradit6rio e nova manifesta~o por parte da r. 31 lnspetoria, este d. TCE/PR condulu que howe por parte 

da Parana Desenvolvimento lrregularldade na exeaicio "pardal" de 3 metas. de 2 Programas, ou seja, uma 

redu~o slgnlflcatlva em rela~o ao entendlmento da r. 31 ICE quando de suas manlf~I E por tais 

supostas irregularidades, entendeu que a Recorrente nilo cumprira integralmente o objeto de sua cria~o 

estipulado no art. 2g, da Lei Estadual ng 17.016/11 (Lei de cria~o da Parana Desenvolvimento). 

Ora, Exceli!ncias, data maxima venia, apenas o fato retro transcrito ja fundamenta o 

reenquadramento dos eventuais apontamentos de "lrregularidades" para "ressalvas", com o consequente 

afastamento da multa aplicada sobre o entilo Gestor da Recorrente! 

Dos 11 (onze) apontamentos "parciais" anterlormente utilizados para embasar a situa~o de 

"irregularidade + multa", 8 (oito) foram derrubados p6s Contradit6rio, logo, nilo parece ser razoavel o 

enquadramento da eventual falha cometida permanecer o mesmo que antes do Contradit6rio, com todo o 

respeitoll I Se o ac6rdilo ora recorrido entendeu que houve o descumprimento de 3 (tri!s) apontamentos dos 

11 (onze) feitos pela r. 3 ICE, o enquadramento por tais "eventuals descumprimentos• nilo deve ser o mesmo 

de outrora, qua I seja, "irregularidade da execu~o do Plano de Trabaiho de 2018", mas tilo somente "ressalva 

pelos descumprimentos parciais", permlssa venla, devendo, consequentemente, nilo ser aplicada a 

penalidade de multa que se buscava aplicar sobre o todo "apurado" (11 descumprimentos parciais), quando, 

na verdade, o ac6rdilo recorrido entendeu por apenas 3 descumprlmentos pardaisl 11 

y 
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Portals fundamentos, Ja requerem os Recorrentes sejam reenquadradas tals falhas de cumprlmento 

coma •ressa1vas• (no lugar de "lrregularldades"), bem coma o afastamento da apllca~o da multa prevlsta 

no ac6rdio recorrldo. 

lsso nilo bastasse, ha de se externar que as 3 (tr~s) metas especfficas supostamente nilo cumpridas, e 

que serilo debatldas uma a uma, logo abalxo, serlam as segulntes: 

(i) Programa 1/Meta 1: Plano de Revltaliza~o dos dlstrltos seleclonados: nilo entregue 

(Ii) Programa 1/Meta 3: Plano de A~o para organlzar e promover as empresas em "cluster" inteligentes 

e inovatlvos: nilo entregue 

(Iii) Programa 3/Meta 1: Plano de A~o decorrente dos acordos de coopera~o tl!cnica: nilo entregue 

Como se vera a segulr, referidas metas foram slm devldamente cumprldas ou vem sendo cumpridas 

ao longo do tempo, tendo em vista que seus cumprlmentos nilo se esgotam num dado exercfclo 

financelro, mas se protral em exercfcios subsequentes, uma vez nilo serem de apllcacoes carteslanas, Ja 

que fazem parte do objeto da pr6pria entidade e que constantemente se encontram em evolu~o de 

execu~o. 

Veja-se, a seguir, uma a uma: 

11.1- Programa 1/Meta 1: Plano de Revltallzado dos dlstrltos seleclonados 

Em rela~o a este Programa 1, 2 (duas) eram as metas a serem cumprldas: (I) Levantamento da 

Situacao Atual dos Distritos Industrials Paranaenses, cujo dlagn6stlco permitira deflnlr os distrltos e 

estabelecer polfticas publlcas para usa revitallza~o; e, (II) Entregar os Pianos de Revltaliza~o consequentes. 
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Ocorre que, ap6s a execu~o do "Item I" (Levantamento da Sltua~o dos Dlstrltos Industrials 

Paranaenses), observou-se que a elabora~o do "Item ii" (Pianos de Revitaliza~o correspondentes) 

correspondia a uma prerrogatlva legal de cada um dos munidpios, e nao do Estado, sendo que, para sua 

efetiva realiza~llo, faziam-se necessarios os seguintes elementos: Plano Diretor, Per/metro Urbano e Expansao 

Urbana, Uso e Ocupa~o do Solo Urbano, Sistema Viario, Obras, todos temas nao inclufdos no escopo 

de trabalho e distantes do objeto social da Recorrente e de responsabilidade dos respectivos munidpios, 

o que inviabilizou a execu~o desta parte da metal 

Porem dentro de suas compet~ncias legals propriamente ditas, o Estado conseguiu viabillzar a 

publica~o da Lei Estadual nv 19.809/2019, como resultado do fruto do trabalho executado pela entidade 

Recorrente no tema de instala~lio e desenvolvlmento de distrltos Industrias, que estabeieceu criterios 

objetivos para a cria~o dos Distrltos Industrials, portanto, ainda que mediante outro documento Jurfdico, 

a meta acabou por sendo devidamente executada pela entldade Recorrente. 

Desta forma, apesar das varlas reuni5es e comunica~5es mantidas de forma regular com a SEPL, 

no maximo os Recorrentes incorreram em erro em nlio repactuar com seu Contratante o Plano de Trabalho 

aprovado, quanto a este ponto, ainda durante o exerdcio de 2018. Todavia, nlio parece viavel considerar tal 

falha de repactua~o como "irregularidade", entendendo deva ser reenquadrada como "ressalva", data 

maxima venia, com o consequente afastamento da aplica~o da multa imposta. 

11.2- Programa 1/Meta 3: Plano de Acllo para organlzar e promover as empresas em •duster" lntellgentes 

elnovatlvos 

A Meta 3/Programa 1 estabelece "Estruturar APLs para a realidade S3", devendo ser entregue um 

documento final denominado ""Plano de A~o". 

Varios documentos e relat6rios referentes as cidades e setores a serem trabalhados foram 

devidamente entregues. Tais documentos criam as bases da estrutura~o, bem como estabelecem o "Plano 

de A~ao" destacado. Em que pese nlio haver um documento nominado "Plano de A~llo", tudo o que foi 

devidamente elaborado e entregue corresponde ao "Plano de A~o" que devia ser executado, logo, apenas 
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nao ha documento com tal nomenclatura, mas o objeto do trabalho que devla ter sido executado, o foi. Tanto 

asslm o e que o Contratante atestou como concorde com tal execuc;ao, da forma em que felta. 

Pelo motivo retro colocado, entende novamente os Recorrentes que, em relac;ao a este ponto, deve 

haver seu reenquadramento como "ressalva", no lugar da "irregularidade", com o consequente afastamento 

da multa prevista no ac6rdlio. 

11.3• Programa 3/Meta 1: Plano de Aclo decorrente dos acordos de cooperaclo tecnlca 

Varies acordos de cooperac;ao tecnicas foram celebrados no exercfcio financeiro de 20181 

Em relar;ao aos respectivos Pianos de Ar;ao correspondentes, nem todos os foram pelo fato do perfodo 

polftico e economico em 2018 no Brasil ser de bastante lnseguranr;a e incertezas, tendo em vista que se tratava 

de um ano eleitoral, subsequente a um trauma de impeachment par parte da Presidente Dilma Roussef. 

Todavia, como ja dito anteriormente, objetos executados pela entidade Recorrente nao se esgotam 

necessariamente num dado exercfcio financeiro, como e o caso dos acordos de cooperac;ao e correspondentes 

pianos de ac;ao. Os que foram celebrados em 2018 continuaram sendo executados/tratados em 2019 e 

continuam os sendo em 20201 Logo, por tais motives, entendem os Recorrentes, em relac;ao a este ponto 

especffico, tambem pelo seu reenquadramento para "ressalva", em detrimento do "irregular" colocado no 

ac6rdao, com o consequente afastamento da aplicar;ao da multa pecuniaria sabre o ex-Gestor da Agencla. 

111 - REALIZAtAO DE CONTRATAtAO DIRETA (INEXIGIBIUDADE DE UCITAtAO), SEM OBSERVANCIA AS 

FORMAUDADES DA LEI NII 8.666/93 

Este r. Tribunal de Contas, seguindo as conclusoes da r; 31 ICE, deddlu por apontar coma "ressalva" 

a nao observancia do Recorrente Sr. Adalberto Netto (entao Presidente da Agencia) em relar;ao a todas as 

i 
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formalidades determinadas no art. 26, da Lei Federal nv 8.666/93, quando da contratacllo direta (por 

inexiglbilidade de llcitacao) da Camara India-Brasil, para a organizacllo e participacao da Ag~ncia no Conclave 

India America Latina, realizado em 01 e 02 de Outubro de 2018, em Santiago/Chile. 

Para tanto, utillzou-se de 3 (tr~s) fundamentos especificos, a saber: 

(i) O Recorrente efetuou a contratacao sem submeter o procedimento a previa avaliacao do 

Departamento Jurfdico da Ag~ncia; 

(ii) Nllo fol efetuada a pesquisa de precos de mercado dos servicos contratados; e, 

(iii) A carta de exclusividade apresentada pela defesa e insuficiente para comprovar a 

inexigibilidade de licitacao, uma vez que o documento apenas declara que a Camara de 

Comercio India-Brasil e a parceira exclusiva para engajar entidades brasileiras para 

participacao na solenidade em an.~llse, sem fazer mencao a prestacao de servicos de 

assessoramento. 

Ora, Excel~ncias, os itens (ii) e (iii) aclma se complementam, uma vez que a carta de exduslvldade 

apresentada pela defesa, que demonstra que a Camara de Comercio India-Brasil e parcelra exduslva para 

engajar entidades brasileiras para partlclpacllo do Conclave, demonstra slm, ao contrario do que conclufdo 

pelo acordllo recorrido, o que ela diz textualmente, ou seja, que e a parcelra exduslva para engajar entidades 

brasileira para participacao no evento, sendo que a mencao "a prestacao de servi~os de assessoramento" 

realmente nao deveria ser parte do texto da carta de exclusividade, mas sim dausula do contrato de prestaclio 

de servicos, como de fato aconteceul A carta de exduslvldade tem de demonstrar que a contratada e ente 

"exduslvo" do ldeallzador do evento, lsso e o que exlge a lei, e lsso e o que restou demonstrado, data 

maxima venial Tais "Declarac6es de Exclusividade" constam do "Anexo os•, do Contradit6riol 

Quanto ao fato do Recorrente ter efetuado a contratacao sem submeter o procedimento a previa 

avaliacao do Departamento Jurfdico da Ag~ncia, lsso fol reconhecido pelo Recorrente no seu Contradit6rio, 

todavia, o que se plelteou e se volta a pleltear, e que a pr6pria r. 31 ICE, e agora o ac6rdllo recorrido, 

reconhecendo o sucesso da participacllo dos Recorrentes no evento contratado, deddlram pela lmposlcllo de 

"ressalva", e nllo de "lrregularldade". o gue permite a conclusao 16gica, Inclusive. da aus~ncia de qualquer 
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dano ao erario, alias. ao contrario. reconheceu-se expressamente pelo sucesso na particlpacao, o gue tambem 

permite aos Recorrentes entenderem pelo afastamento da aplicacao da multa aplicada, lustamente por que 

tal falhdotcon!!lderada como obieto de "ressalva", e nllo de "lrregularldade". Explica-se. 

Em que pese a Parana Desenvolvimento ter recebido o convite preliminar em Agosto de 2018 e ter 

conseguido a aprova~o de seu Conselho de Administra~ao/CAD ao final do mesmo mes de Agosto de 2018, 

conseguiu iniciar o processo administrativo interno para a contrata~o tao somente em 27/09/2018, ap6s a 

ocorrencia de algumas tratativas com a contratada Camara de Comercio Brasil-rndia. gue encaminhou a 

Agenda a proposta de prestacao de servicos Uo somente em 28/09/2018. as vesperas da realiza~o do evento 

no Chile. em 01 e 02 de Outubro/2018. 

Nao obstante o processo administrativo interno para a contrata~ao nao estar absolutamente regular. 

no que tange as formalldades exigidas pela Lei Federal n!! 8.666/1993, o ex-Diretor Presidente da Agenda, Sr. 

Adalberto Netto (lnteressado/Parte nesse processo e signatario desse Recurso). por vislumbrar, por um lado, 

uma oportunidade unica tanto para a Agenda, quanto para o Estado do Parana para atingir os objetivos da 

agenda, e por outro, por identificar o dano reputacional e de rela~es internacionais que o estado iria incorrer 

junto as organiza~oes, investidores e ao Governo da Republica da rndia - caso abandonasse de ultima hora a 

participa~o no evento internacional onde o Parana havia sido escolhido como tema, por um ato de gestao seu, 

celebrou a contrata~ao da Camara de Comercio Brasil-rndia no dia 28/09/2018, entidade "exduslvaH pelo 

engajamento dos entes brasileiros que quisessem se fazer presentes em tal evento no Chile, como 

comprovado pelas "Declara~oes de Exclusividade" do "Anexo 05" do Contradit6rio. as quais foram 

consideradas por este r. Tribunal "insuficientes" para tal comprova~o de exclusividade, ainda que tais 

documentos oficiais, apresentados tanto pela Confederacao da lndustria da f ndia, quanto pela Camara de 

Comercio fndia Brasil. fil!R_ressassem tal e]!clusividadel 

Como retro colocado, Excelencias, no que tange a "irregularidade formal" do processo administrativo 

para a contrata~o, os Recorrentes nao pretendem aqui fazer ampla defesa, ate mesmo porque a pr6pria 

Parana Desenvolvimento, mediante sua Gerencia Administrativa e Financeira e sua Assessoria Jurfdica, 

manifestaram-se nesse sentido (demonstrando e reconhecendo os vfcios formais na contrata~o) no pr6prio_,g _ 

processo administrativo (ambos pareceres no "Anexo 06" do Contradit6rio). n---

Todavia, Excelencias, assim como feito no Contradit6rio, a Parana Desenvolvimento roga pela nlo 

aplicacao de penalldade (multa administrativa prevista no art. 87. Ill, "d", da Lei Complementar Estadual n!! 
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113/2005) sobre o Recorrente Sr. Adalberto Netto, ex-Diretor Presidente da lnstituicilo, pelo fato/ato 

"isolado" ocorrido ("isolado", pois fol o unlco ocorrldo em seus 4 anos de gestilo - 2015-2018111), utilizando-

se e reconhecendo-se, para tanto: (I) da aplicacilo dos Prindpios Constitucionais da Administracilo Publica da 

Razoabilldade, Proporcionalldade e Eficlencia; (II) da ausencla de qualquer dano ao Erarlo Publico; (iii) do 

reconhecimento, pela pr6prla r. 31 lnspetoria (e de certa forma, pelo pr6prio ac6rd1io), da efetiva prestacilo 

de servlcos por parte da amara de Comercio Brasii-fndla a Agencia, a qual, inclusive, as fls. 40 de seu 

"Relat6rio de Fiscalizacilo", decidiu pela imposicao de "ressalva" a Agencla, e nilo pela "irregularidade", nos 

seguintes termos: "( ... ) Todavla, o sucesso e a relevtlncla da execucao do contrato serve para mltlgar a 

responsablllzacao da Entldade, ense]ando a lmpos/¢0 de ressalva quanto a este achado. ( ... }". 

O "sucesso e relevllncla da execucilo do contrato" reconhecldos pela d. 3• lnspetoria (e de certa forma, 

pelo ac6rd1io recorrido), Excelencias, restaram bem exteriorizados no documento "Memorando de 

Justificativa do contrata~lio da Ctlmara de Comercio Brasil Ind/a para partlcipa¢o da Agencia Paranti de 

Desenvolvimento no Conclave India America Latina em Santiago, Chile", apresentado pelo Recorrente/ex-

Presidente da Parana Desenvolvimento no processo admlnistrativo de contratacilo, ap6s provocacilo da 

Gerencia Administrativa e Financeira e da Assessoria Jurfdica da Agencia, que reconheceram os "vlcios 

formals" da contratacilo ao entilo ex-Presidente (Recorrente) Tai documento fol anexado no Contradit6rio, 

em seu "Anexo 07", o qual, ap6s leltura, certamente os ajudara na elucidacilo do caso concreto e deferimento 

do pedido de nao aplicacilo da penalidade/multa sobre o lnteressado/ex-Presldente da APO, Sr. Adalberto 

Netto, data maxima venial 

A ausencia de dano ao erario conflgura-se, novamente, pelo reconhecimento por parte da r. 31 

lnspetoria (e de certa forma, pelo ac6rdao recorrido) do "sucesso e relevllncia da execucilo do contrato", 

tendo em vista nilo haver requerimento de ressarcimento de valores ao Erario Publico, mas tilo somente a 

aplicacilo de penalidade/multa pelo descumprimento da "Legalidade Estrlta". 

No que tange a apllcacilo dos Prindpios Constitucionals da Administracilo Publica da Razoabilidade, 

Proporcionalidade e Eflciencia, em detrimento da "Legalidade Estrita", mals uma vez o fundamento primordial 

e o reconheclmento por parte da d. 31 lnspetoria (e de certa forma, deste Tribunal) do "sucesso e relevllncia 

da execucilo do contrato", que serviu para mitigar a responsabillzacilo da Entldade, o gue. via de 

conseguencia, ~ambem serve para mitigar a responsabillzacao do~x-Dlretor Presldente da Agencia 

r 



AG~NCIAA 
PARAN OE 
DESENVOLVIMENTO w 

( Recorrentel que, par ato de gestllo seu, decldlu pela pronta contrata~llo da CAmara de Comercio India-Brasil 

e pela participa~llo da Parana Desenvolvlmento no evento Internacional em solo chlleno, par entender, 

naquele momenta, que tal efetiva partlclpa~llo era multo mals lmportante e relevante a Ag~ncla e ao Estado 

do Parana, que seguir estrltamente o "Principia Constituclonal da Legalldade Estrlta", apllcavel as llclta~oes 

nacionais, e que a nllo partlclpa~o lria incorrer em dano reputaclonal imenso e consequente lnvlabillza~o de 

futuras parcerlas ou a~oes de promo~o com foco no mercado da India. Foi slm um risco tomar tal ato de 

gestllo naquele momentol Duvidas nllo hal Mas nllo ha como negar a "eflcl~nclan desse seu ato, tanto asslm 

o e que a participa~o da Parana Desenvolvlmento no evento foi um sucesso, abrindo portas negoclais ao 

Estado do Parana tanto em rela~o as lnstltul~oes coma investidores da India presentes no evento, quanta 

tambem em rela~o ao Chile os quals, Inclusive, posterlormente, decidiram celebrar "Acordos de Coopera~o" 

("Anexo 08" do Contradit6rlo) com a Ag~ncla Parana de Desenvolvlmento (respectivamente, a Ag~ncia de 

Promo~o de lnvestlmentos do Chile ea Confedera~o das Industrias da India)! 

Apenas para fins llustratlvos, abalxo a deflnl~o do "Prlndplo Constituclonal da Admlnistra~o Publica 

da Eflci~ncia" pelo Professor e Jurlsta Helly Lopes Melrelles, que se amolda plenamente ao ato de gestllo 

tornado pelo ex-Presldente/lnteressado quando da contrata~o, in verbls: 

"( ... ) Dever de eficiencla e o que se impoe o todo agente publico de realizar suas atrlbui~oes com 

presteza, perfei~6o e rendimento funcional. E o mais moderno princfpio da fun¢o adminlstrativa, 

que j6 n6o se contenta em ser desempenhada apenas com legalldade, exigindo resultados 

positivos para o servi~o publico e satisfat6rio atendlmenta dos necessidades da comunidade e de 

seus membros. ( ... )" - (MEIRELLES, H. Lopes. Licita~o e Contrato Administrative. 3. ed. ~o Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 97.) 

Na mesma linha, as orienta~oes do Professor e Jurista Paulo Modesto, in verbis: 

"( ... ) ao contrario de contrastar com o princfpio da legalidade, ou legit/mar sua atenua¢o, ( ... ) o 

princfplo da eficiencia pode ser percebldo coma companente da pr6pria legalldade, percebida sob 

um angulo material e nllo apenas formal( ... )" - (MODESTO, Paulo. Notas para um Debate sobre 

o Principia Constituclonal da Eflcl~ncia. Revista Eletr6nlca de Dlreito Admlnlstratlvo Econ6mico, 

Salvador, Institute Brasileiro de Dlrelto Publlco, n2 10, mal/jun/Jul, 2007). 



~ AGENCIA 

Tl/ b"es~~vo~~IMENTO 

A Jurisprudencia patrla tern camlnhado no mesmo sentldo. veja-se: 

N(,,,) 

2. A Administro¢o Publico deve poutor seus otos dentro dos princfplos constltuc/onois, 

notodomente o do eficiencio, que se concretizo pelo condu~lio rocionol e celere dos procedlmentos 

que /he cobem. A fun~lio odmlnistrotivo deve ser desempenhodo, nlio openos com a observ6nc/a 

oo princfpio do legolidode, mos exigindo, outrossim, resultodos positivos para o servi~o publico e 

sotisfotorio otendlmento dos necessidodes do comunidode e de seus membros. 

( ... )" - (TRF 11 Reglllo. Apela~o n. 157-90.2000.4.01.3400. Rel. Julz Federal Wilson Alves de Souza, 

51 Turma Suplementar. e-DJFl 03.05.2013). 

Ante a "eflciencla" de tal ato tornado pelo ex-Presldente da Parana Desenvolvimento naquele 

momenta, bem como ao reconhecimento por parte da pr6pria r. 31 lnspetorla (e de certa forma, tambem 

deste Tribunal) em relat;llo ao "sucesso e relev3ncia da execu~o do contrato", nllo parece ser razoavel ou 

proporclonal a aplica~o de penalidade/multa sobre o ent11o Gestor da Entidade (Recorrente e signatario deste 

Recurso), sob pela de malferlmento aos Prlnclplos Constltuclonals da Admlnlst~o Publlca da EflcU!nda, 

da Razoabllldade e da Proporclonalldade, bem como da austncla de dano ao Erarlo, devendo ser mantida 

sim a "ressalva" aplicada. todavla, sem a apllcaclio de penalldade/multa correspondente, concesso venial 

IV - DO PEDIDO 

(ii 

Diante de tudo o que aqui exposto, os Recorrentes requerem: 

o provlmento do Recurso de Revlsta. e a consequente reforma do v. Ac6rdllo n2 944/20, no 

sentido de afastar o julgamento/conclusllo pela lrregularldade das contas do Sr. Adalberto Durau 

Bueno Netto e, consequentemente, da Parana Desenvolvlmento. relativas ao exerclcio flnancelro 

de 2018, reconhecendo o cumprimento das metas do Plano de Trabalho de 2018 e, via de 

consequencia. o afastamento da aplica~o da multa administrativa prevlsta no art. 87, II, "t', da 

¥ 



(ii) 

AG~NCIA 
PARANADE 
DESENVOLVIMENTO 

Lei Complementar n!! 113/2005, Julgando as contas apresentadas em rela~ao a este item como 

"regulares, com ressalvas". 

o provimento do Recurso de Revlsta. e a consequente reforma do v. Ac6rdao n2 944/20, no 

sentldo de afastar a apllca~o da multa admlnlstratlva prevlsta no art. 87, II, "d", da Lei 

Complementar n!! 113/2005, em rela~o a "ressalva" pela "Reallza~o de contrata~o dlreta sem 

observ3ncla as formalidades da lei", mantendo-se apenas tal apontamento como "ressalva", sem 

aplica~ao de multa admlnistratlva, e que as contas apresentadas em rela~o a este item sejam 

consideradas como "regulares, com ressalvas". 

Termos em que, pedem deferimento, 

Curitiba, 24 de Junho de 2020. 

AgAncla Parami de Desenvolvlmento 

Adalberto Durau Bueno Netto 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA 
   

 
PROCESSO N.º: 275897/19 

ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA 

DE DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

PROCURADOR/ADVOGADO:  

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO: 929/20 

 
 

Presentes os requisitos de admissibilidade 

(tempestividade, adequação procedimental, legitimidade e interesse), com 

fundamento no art. 4771 do Regimento, recebo o Recurso de Revista 

interposto pela AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD) e, seu 

Diretor Presidente em 2018, Sr. Adalberto Durau Bueno Netto (peças 52/53). 

À Diretoria de Protocolo, para nova autuação e sorteio de 

Relator, conforme o § 2º2 do referido dispositivo regimental. 

Publique-se. 

 

Curitiba, 6 de julho de 2020. 

 

 

IVAN LELIS BONILHA 

Conselheiro Relator 

                                                
1 Art. 477. A petição recursal, contendo as razões e acompanhada dos documentos nela 
referidos, que ainda não integrem os autos, será dirigida ao Relator da decisão recorrida, que 
deverá efetuar o juízo de admissibilidade, relativo à tempestividade, adequação procedimental, 
legitimidade e interesse. 
2 § 2º Admitido o recurso pelo Relator da decisão recorrida, proceder-se- á à nova autuação, 
passando o processo a ser identificado com o nome do recurso com o qual foi recebido, e a 
nova distribuição por sorteio de Relator, excetuados os recursos previstos nos incisos III, IV e V, 
do art. 473, que terão o mesmo Relator. 
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TERMO DE AUTUAÇÃO

 
Processo Nº:   41070-0/20

Assunto:   RECURSO DE REVISTA

Data protocolização:   30/06/2020
 

Data hora autuação:   09/07/2020 14:41

 
Peças do Processo

 

 

 

 

Sujeitos do Processo
Papel Nome CPF/CNPJ Procuradores
Entidade AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 17.269.926/0001-80

Recorrente AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 17.269.926/0001-80

Recorrente ADALBERTO DURAU BUENO NETTO 765.529.429-15

Interessado JOSE EDUARDO BEKIN 099.429.538-33

Curitiba, 09/07/2020 14:44

Documento assinado digitalmente

VANESSA MASSIGNAN

 Matrícula Nº 513563
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná

 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2858/2020

 

 

Processo Nº: 410700/20 

Data e hora da distribuição: 09/07/2020 14:45:47 

Assunto: RECURSO DE REVISTA 

Entidade: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO

                                                                                                                                

Interessado: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO, JOSE

EDUARDO BEKIN 

Exercício:  

Modalidade de distribuição: sorteio. 

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

Impedimentos:  

Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES superintendente à época na 1ª instância do

processo. 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Diretoria de Protocolo 
 

 

 

 

PROCESSO N º :  410700/20 
ORIGEM :   AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 
INTERESSADO :  ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 
DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 
ASSUNTO :   RECURSO DE REVISTA 
ACÓRDÃO :  944/20 - STP 
INFORMAÇÃO : 4839/20 

 

 

 

 

Informo que este Processo passa a tramitar como RECURSO 

DE REVISTA, em atendimento ao Despacho nº. 929/20 (Peça nº. 54), exarado no 

Processo nº. 275897/19.  

 

DP, em 9 de julho de 2020. 
 

 

 

 

VANESSA MASSIGNAN 

Analista de Controle - Administrativa 

51.356-3 

DP 
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 929/2020 – Gabinete Conselheiro Ivan Lelis Bonilha,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2335, do dia 09/07/2020, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 10/07/2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 275897/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO
INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE

DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete do Conselheiro José Durval Mattos do Amaral 

 

PROCESSO Nº: 410700/20 

ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA 

ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 
DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

PROCURADOR: 
 

DESPACHO: 788/20 

 

 

I. Em atendimento ao artigo 485, do Regimento Interno, 
encaminhe-se o feito para manifestação da Coordenadoria de Gestão Estadual – 
CGE. 

II. Após, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – MPjTC 
para emissão de parecer. 

 

 

Curitiba, 9 de julho de 2020. 

 

 

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL 

Conselheiro Relator 



60.  Certidão de Publicação DETC



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR EDAS.FMKC.VNLY.ACD1

 

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 788/2020 – Gabinete Conselheiro José Durval Mattos

do Amaral, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2342, do dia 20/07/2020, considerando-se

como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário,

conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 21/07/2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 410700/20
ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA
ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO
INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE

DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN
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PROCESSO Nº: 410700/20-TC 

ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA 
DE DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA 

INSTRUÇÃO Nº: 869/20-CGE 

 

Recurso de Revista em face do 
Acórdão nº 944/20-Tribunal Pleno 
que julgou irregulares as contas do 
exercício de 2018, com anotação de 
ressalvas e expedição de 
recomendações, além da aplicação 
de multas. Encaminhamento à ICE 
para análise das razões recursais 
tendo em vista que a irregularidade 
das contas e a aplicação das multas 
decorreram dos achados de 
fiscalização. 

 

Trata-se de Recurso de Revista interposto pela Agência Paraná de 

Desenvolvimento – Paraná Desenvolvimento/lnvest Paraná e pelo seu Gestor no 

exercício de 2018, Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, face ao inconformismo em 

relação ao teor do Acórdão nº 944/20 – Tribunal Pleno (peça 49), que julgou 

irregulares as contas da entidade referente aquele exercício, com anotação de 

ressalvas e expedição de recomendações, além de aplicação de multas. 

Em síntese, o referido Acórdão julgou irregulares as contas da 

entidade em razão do não cumprimento de metas fixadas no Plano de Trabalho de 

2018, com anotação de ressalva em relação à divergência entre os dados enviados ao 

sistema SEI-CED e os apresentados na prestação de contas e à contratação direta de 

serviços da Câmara de Comércio Índia–Brasil, sem observância das formalidades 

legais. 
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Aplicou ao Sr. Adalberto Durau Bueno Netto as multas previstas na 

alínea “d” do inciso III e na alínea “g” do inciso IV do art. 87 da Lei Complementar nº 

113/2005, devido à ressalva referente à contratação direta e à irregularidade do não 

cumprimento das metas, respectivamente. 

Determinou ainda a expedição das recomendações sugeridas pela 3ª 

Inspetoria de Controle Externo e constantes na fundamentação do voto no Acórdão. 

Amparados pelo art. 484 do Regimento Interno deste Tribunal, os 

interessados interpuseram, tempestivamente, o presente recurso de revista cujo pleito 

se restringe a dois pontos do Acórdão: 

i) afastar o entendimento em relação ao "não cumprimento de 

metas fixadas no Plano de Trabalho de 2018", e a 

consequente aplicação da multa correspondente, 

julgando-se pela regularidade das contas; e, 

ii) afastar a aplicação da multa correspondente à ressalva, 

ante a não observância das formalidades previstas no art. 

26, da Lei nº 8.666/93, quando da contratação direta da 

Câmara Brasil-Índia, pelo motivo de ter sido considerada 

como uma ressalva e não uma irregularidade. 

 

Buscam, com o provimento do presente recurso, que as contas da 

Agência Paraná de Desenvolvimento, relativas ao exercício de 2018, sejam julgadas 

regulares com ressalvas, reconhecendo o cumprimento das metas do Plano de 

Trabalho de 2018 e, consequentemente afastando a aplicação da multa administrativa 

prevista no art. 87, IV, "g' da Lei Complementar nº 113/2005, e também que a 

“Realização de contratação direta sem observância as formalidades da lei", seja 

mantida apenas como ressalva, sem aplicação da multa administrativa prevista no art. 

87, III, “d” da mesma lei. 
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Por analogia ao entendimento do parágrafo único do art. 175-J do 

Regimento Interno1, sugere-se o encaminhamento dos autos à 3ª Inspetoria de 

Controle Externo, para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados 

pelos recorrentes (peça 53), tendo em vista que as razões recursais versam sobre os 

achados de fiscalização que ensejaram a irregularidade das contas e a aplicação das 

multas. 

É a instrução. 

CGE, em 18 de agosto de 2020. 

 

Ato elaborado por: 

 
(documento assinado digitalmente) 

Danielle Moraes Sella – Analista de Controle 

 

 

De acordo. Encaminhe-se à 3ª ICE. 

 
 

(documento assinado digitalmente) 
Alcivan Tavares Nobre – Coordenador 

 

                                                

1 Parágrafo único do art. 175-J do Regimento Interno. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas 
anual, a manifestação da Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos 
apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 
PROCESSO Nº: 410700/20 

ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA 

ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 
DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 

 

 

INSTRUÇÃO Nº 30/20 

 

Recurso de Revista. Agência Paraná de 
Desenvolvimento. Pelo desprovimento do 
recurso. Manutenção integral do Acórdão nº 
944/2020.  

 

1. Trata-se de Recurso de Revista interposto conjuntamente pela Agência 

Paraná de Desenvolvimento (APD) e por Adalberto Durau Bueno Netto em face do 

Acórdão nº 944/20 – Tribunal Pleno, proferido em 27/05/2020. 

2. O Despacho nº 929/20-GCILB concluiu pela tempestividade e admissibilidade 

do recurso, assim como determinou o encaminhamento à Diretoria de Protocolo para 

nova autuação e distribuição. 

3. Por meio do Despacho nº 788/20-GCDA (peça 59), o Relator encaminhou os 

autos à Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE e, após, ao Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas – MPjTC. 

4. A Instrução nº 869/20 – CGE encaminhou os autos à 3ª Inspetoria de Controle 

Externo para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados pelos 

recorrentes, tendo em vista as razões recursais versarem sobre achados de 

fiscalização. 

 

I. DO ACÓRDÃO Nº 944/20 OBJETO DO RECURSO DE REVISTA 

5. No âmbito da Prestação de Contas Anual da Agência Paraná de 

Desenvolvimento (APD) do exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. Adalberto 

Durau Bueno Netto, foi proferido o Acórdão nº 944/20 – Tribunal Pleno (peça 49), 
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que julgou as contas irregulares com ressalvas, aplicação de multas e expedição de 

recomendações, nos seguintes termos: 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, 
por maioria absoluta, em: 

I – Julgar pela irregularidade das contas da Agência Paraná de Desenvolvimento – 
exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. Adalberto Durau Bueno 
Netto, em razão do não cumprimento de metas fixadas no Plano de Trabalho – 
2018; 

II – determinar a anotação de ressalvas em relação à divergência entre os dados 
enviados ao sistema SEI-CED e os apresentados na prestação de contas e à 
contratação direta de serviços da Câmara de Comércio Índia Brasil, sem 
observância das formalidades legais; 

III – aplicar ao Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, as multas previstas na alínea “d” 
do inciso III e na alínea “g” do inciso IV do art. 87 da Lei Complementar nº 
113/2005; 

IV – determinar a expedição das recomendações sugeridas pela 3ICE; 

V – determinar o encaminhamento dos autos, após o trânsito em julgado, à 
Coordenadoria de Execuções para os devidos fins. 

 

II. DO RECURSO DE REVISTA 

6. O Recurso de Revista (peça 53) foi interposto conjuntamente pela Agência 

Paraná de Desenvolvimento (APD) e por Adalberto Durau Bueno Netto em face do 

Acórdão nº 944/20. 

7. Os argumentos aduzidos no Recurso são, em síntese, os seguintes: 

a) Após o contraditório e a nova manifestação da 3ª ICE, o acórdão concluiu que 

houve por parte da Agência Paraná Desenvolvimento irregularidade na 

execução parcial de três Metas de dois Programas, ou seja, uma redução 

significativa em relação ao entendimento da 3ª ICE quando de suas 

manifestações, que indicava irregularidades parciais em onze Metas de três 

Programas. Em razão disso, o enquadramento por tais eventuais 

descumprimentos não deve ser a irregularidade da execução do Plano de 

Trabalho de 2018, mas tão somente ressalva pelos descumprimentos 

parciais, com exclusão da multa aplicada. 

b) As Metas supostamente não cumpridas foram devidamente cumpridas ou 

vêm sendo cumpridas ao longo do tempo. 
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c) Quanto ao Programa 1/Meta 1 (Plano de revitalização dos distritos 

selecionados): após a execução do “item I” (Levantamento da situação dos 

Distritos Industriais Paranaenses), observou-se que a elaboração do “item II” 

(Planos de Revitalização correspondentes) referia-se a uma prerrogativa legal 

de cada um dos Municípios e não do Estado, o que inviabilizou a execução 

dessa parte da Meta. Porém, dentro de suas competências legais, o Estado 

conseguiu viabilizar a publicação da Lei Estadual nº 19.809/2019. Portanto, 

ainda que mediante outro documento jurídico, a Meta acabou sendo 

devidamente executada pela entidade. 

d) Quanto ao Programa 1/Meta 3 (Plano de Ação para organizar e promover as 

empresas em cluster inteligentes e inovativos): vários documentos e relatórios 

referentes às cidades e aos setores a serem trabalhados foram devidamente 

entregues. Tais documentos criam as bases da estruturação, bem como 

estabelecem o Plano de Ação. Em que pese não haver um documento 

nominado “Plano de Ação”, tudo o que foi elaborado e entregue corresponde 

ao “Plano de Ação” que deveria ser executado. 

e) Quanto ao Programa 3/Meta 1 (Plano de Ação decorrente dos acordos de 

cooperação técnica): vários acordos de cooperação técnica foram celebrados 

no exercício financeiro de 2018. Em relação aos respectivos Planos de Ação 

correspondentes, nem todos o foram pelo fato de o período político e 

econômico em 2018 no Brasil ter sido de bastante insegurança e incertezas. 

Todavia, objetos executados pela entidade recorrente não se esgotam 

necessariamente num dado exercício financeiro, como é o caso dos acordos 

de cooperação e correspondentes planos de ação. 

f) Em relação à realização de inexigibilidade de licitação sem observância às 

formalidades da Lei nº 8.666/93, a carta de exclusividade demonstra que a 

Câmara de Comércio Índia-Brasil é parceira exclusiva para engajar entidades 

brasileiras para participação do Conclave. 

g) Quanto ao fato de a entidade ter efetuado a contratação sem submeter o 

procedimento à prévia avaliação do Departamento Jurídico da Agência, 

considerando que o acórdão decidiu pela ressalva das contas e não 
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irregularidade, e em razão da ausência de dano ao erário, a entidade entende 

pelo afastamento da aplicação da multa aplicada. 

h) A exclusão da aplicação da multa deve ser reconhecida pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, da ausência de 

dado ao erário, e do reconhecimento pela 3ª ICE e pelo acórdão da efetiva 

prestação de serviços por parte da Câmara de Comércio Brasil-Índia à 

Agência. 

8. Ao final, pugna pela reforma do Acórdão, no sentido de afastar o julgamento 

pela irregularidade das contas da Agência Paraná Desenvolvimento e do Sr. 

Adalberto Durau Bueno Netto, reconhecendo o cumprimento das metas do Plano de 

Trabalho de 2018 e, consequentemente, afastar a aplicação da multa administrativa, 

julgando as contas como regulares, com ressalva. Ainda, reforma do Acórdão no 

sentido de afastar a aplicação da multa administrativa em relação à ressalva pela 

realização de contratação direta sem observância às formalidades da lei. 

 

III. DA MANIFESTAÇÃO DESSA UNIDADE TÉCNICA 

9. Quanto ao não atingimento das Metas estabelecidas no Plano de Trabalho 

2018, cabe esclarecer, em primeiro lugar, que não assiste razão ao recorrente em 

relação à alegação de redução dos apontamentos de onze para três após o 

contraditório. 

10. Para melhor esclarecer, o referido Plano de Trabalho da Agência possuía 11 

metas contendo 19 entregas de produtos a cumprir. 

11. Desse total, no Relatório da 3ª ICE foram anotadas dez entregas parciais, 

insatisfatórias ante aos objetivos ou com alterações substantivas (mesmo após 

repactuação com a SEPL) e ainda outras 05 entregas de produtos não realizadas 

integralmente, detalhadas nos quadros 06 e 07, nas páginas 42 a 46 da peça 24. 

12. Analisadas as razões de contraditório, a Instrução nº 51/19 da Inspetoria 

(peça 46), quanto ao mérito, concluiu que não foram trazidos fatos novos ou 

evidências que invalidassem o Achado de Fiscalização; quando muito, a 

argumentação permitiria rediscutir a categoria de “produto não entregue” para 

“entrega parcial ou insatisfatória”, como foi o caso, como se lê naquela Instrução, 

que ainda observou que se tratava de exemplos (parágrafo 48) do Programa 1/Meta 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OO8P.CPKF.GJBU.P31T

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 
1, do Programa 1/Meta 3, do Programa 2/Meta 2, do Programa 2/Meta 3 e do 

Programa 3/Meta 1. Diante desses casos pontuais, a conclusão da análise do 

contraditório foi a de que as evidências originais não foram contestadas em 

substância, mas apenas justificadas, em sua maioria absoluta. 

13. Esse foi o opinativo reproduzido na Instrução nº 758/19-CGE (peça 47) e na 

fundamentação do relatório do Acórdão nº 944/20 que, embora tenha indicado a 

transcrição dos apontamentos da 3ª ICE com redação que poderia levar a crer que 

houvesse restado apenas três metas não cumpridas, também reproduziu as 

conclusões de que os argumentos apresentados pela defesa não foram suficientes 

para desconstruir os apontamentos daquela Unidade Técnica. 

14. Acrescentou, ainda em sede de relatório, que a irregularidade deveria ser 

mantida em razão da ineficiência na utilização dos recursos que são repassados à 

Agência com base no Contrato de Gestão, corroborando também as recomendações 

sugeridas por esta Inspetoria. 

15. O voto do Relator e a deliberação plenária que julgaram irregulares as contas 

de 2018 da APD em razão do não cumprimento de metas fixadas no Plano de 

Trabalho 2018 e a determinação de expedição das recomendações relacionadas ao 

mesmo tema não foram, assim, baseadas no baixo ou nulo desempenho de três 

metas apenas, mas sim no conjunto da análise efetuada, considerando as situações 

de ineficiência na entrega de 15 produtos de um total de 19. 

16. Em segundo lugar, em que pese o recorrente ter argumentado em favor do 

cumprimento das metas (i) Programa 1/Meta 1, (ii) Programa 1/Meta 3, e (iii) 

Programa 3/Meta 1, observa-se que: a) assevera que seu cumprimento vem se 

dando ao longo do tempo;  b) afirma que houve a inclusão de meta inexequível 

porque depende de Executivos Municipais, o que redundou em novo produto, e c) 

afirma que teria havido falha de repactuação ou ausência de redefinição do produto 

a ser entregue.  

17. Todos os argumentos demostram inépcia técnica na formulação de um Plano 

de Trabalho anual (que poderia incluir parte do processo relativo ao exercício em 

questão e que pode e deve ser repactuado), e reforçam fragilidades de 

planejamento e monitoramento que revelam a ineficácia da Agência em relação ao 

Plano de Trabalho.  
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18. Por derradeiro, nota-se que não foram trazidos documentos comprobatórios 

que permitissem a revisão do posicionamento desta Inspetoria, que confirma, dessa 

forma, que persistem os problemas apontados relativos a 15 entregas de produtos 

de um total de 19 constante no Plano de Trabalho 2018, quer seja por ausência de 

entrega ou porque as entregas não corresponderam satisfatoriamente ao pactuado. 

19. Por fim, no que se refere à realização de inexigibilidade de licitação sem 

observância às formalidades da Lei nº 8.666/93, os argumentos apresentados pela 

entidade já haviam sido alegados nas peças de contraditório da Prestação de 

Contas (peças 32 a 44), tendo sido todos já analisados na Instrução nº 51/19 desta 

Inspetoria (peça 46), à qual se remete para evitar repetição. Como não foram 

apresentados argumentos novos, esta Inspetoria entende que deve ser mantida a 

ressalva das contas e as multas aplicadas ao gestor, conforme constou no Acórdão 

nº 944/2020. 

20. Diante do exposto, esta Unidade Técnica entende que deve ser negado 

provimento ao Recurso de Revista, mantendo-se integralmente o Acórdão nº 

944/2020. 

 

 

Curitiba, 24 de setembro de 2020. 

 
 

assinatura digital 
ADRIANA LIMA DOMINGOS 

Técnico de Controle 
Matrícula nº 50.270-7 

 
 

assinatura digital 
CARINE REBELO DE ALMEIDA CESAR 

Analista de Controle Externo 
Matrícula nº 51.987-1 

 
 

assinatura digital 
LEANDRO SUDRÉ 

Gerente de Fiscalização 
Matrícula 51.666-0 
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Encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, nos termos do Despacho nº 788/20-GCDA (peça 59). 

 

 

assinatura digital 
RITA DE CÁSSIA BOMPEIXE CARSTENS MOMBELLI 

Inspetora de Controle Externo 
Matrícula n° 50.862-4 

 

 



63.  Parecer
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PROTOCOLO Nº: 410700/20 
ORIGEM: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 
INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 

DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 
ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA 
PARECER: 883/20 

 
 
 
 
 
 
RECURSO DE REVISTA. Prestação de Contas 
Anual. Não cumprimento de metas fixadas no plano 
de trabalho. Manutenção da situação fática já 
analisada. Pelo não provimento, cf. 3ICE. 
 
 
 
 
 

Versa o presente expediente sobre Recurso de Revista interposto por 
Adalberto Durau Bueno Netto, em face do Acórdão n.º 944/20 – Tribunal Pleno, que 
julgou irregulares as contas da Agência Paraná de Desenvolvimento, referentes ao 
exercício financeiro de 2018, em razão do não cumprimento de metas fixadas no Plano 
de Trabalho. 

A decisão ressalvou, ainda, a divergência entre os dados enviados ao 
Sistema SEI-CED e os apresentados na prestação de contas e a contratação direta de 
serviços da Câmara de Comércio Índia Brasil, sem observância das formalidades 
legais, aplicando as multas previstas no artigo 87, III, “d” e IV “g”, da LC n.º 113/2005, 
ao Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, sem prejuízo da expedição de recomendações à 
entidade, sugeridas pela 3ª Inspetoria de Controle Externo1. 

                                                 
1 Quais sejam:  
a. Estabelecer um Plano de Trabalho com metas objetivas e indicadores consistentes, capazes de 
demonstrar as variações dos custos, impactos dos processos de trabalho e retornos ou ganhos efetivos. 
b. Utilizar indicadores de desempenho global das metas ou dos Programas, que permitam aferir em que 
medida as ações impactam o objetivo geral do Programa ou da realidade econômica sobre a qual a 
Agência estabeleceu o Plano de Trabalho. 
c. Utilizar e estabelecer estratégias mais proativas para se desincumbir de suas atribuições contratuais. 
d. Adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais), que permitam 
avaliar as necessidades de atuação na área de promoção da competitividade e fomento, de forma 
contínua e permitam, também, a produção de dados comparativos sobre os resultados (em termos de 
municípios atendidos, investimentos no Estado, empregos gerados, e/ou outros aspectos capazes de 
influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de Governo ao qual a Agência está associada, ou, 
ainda, números relativos ao Programa Paraná Competitivo). 
e. Adotar como prática a publicação de “Relatórios Anuais da Agência”, que permitam a análise da 
evolução dos resultados das suas atividades, bem como forneçam informações sobre o andamento de 
projetos e atividades não previstas no Plano de Trabalho (tais como detalhes da movimentação da 
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Em suas razões (peça n.º 53), o Recorrente defendeu que promoveu a 
regularização, em sede de contraditório, de 8 dos 11 apontamentos inicialmente 
indicados pela Unidade Técnica, não sendo razoável manter a impropriedade em 
decorrência de apenas 3 apontamentos, devendo ser convertida em “ressalva pelos 
descumprimentos parciais [de metas fixadas no Plano de Trabalho]”.  

Ainda, abordou especificamente os 3 programas pendentes, alegando 
que, quanto ao Programa 1/Meta 1 – Plano de revitalização dos distritos selecionados, 
a primeira fase, referente ao levantamento da situação atual dos distritos industriais 
paranaenses, cujo diagnóstico permitiria definir os distritos e estabelecer políticas 
públicas para sua revitalização, foi devidamente cumprida. Todavia, na fase dois, 
relativa à entrega dos planos de revitalização, concluiu que referida elaboração 
“correspondia a uma prerrogativa legal de cada um dos municípios, e não do Estado”, 
de modo que foi editada a Lei Estadual n.º 19.809/19, estabelecendo critérios objetivos 
para a criação dos distritos, concluindo que, “ainda que mediante outro documento 
jurídico, a meta acabou por sendo devidamente executada”. 

Já no que se refere ao Programa 1/Meta 3 – Plano de ação para 
organizar e promover as empresas em “cluster” inteligentes e inovativos, indicou que, 
embora não exista um ato nominado Plano de Ação, vários documentos e relatórios 
correspondentes foram elaborados e entregues, o que supriria a demanda. 

Por fim, no que tange ao Programa 3/Meta 1 – Plano de ação 
decorrente dos acordos de cooperação técnica, pontuou que os acordos não firmados 
no exercício em análise, o foram nos seguintes. 

Quanto à ressalva decorrente da contratação direta de serviços da 
Câmara de Comércio Índia Brasil, sem observância das formalidades legais, requereu 
o afastamento da sanção pecuniária aplicada, defendendo que a Carta de 
Exclusividade apresentada é documento suficiente para sustentar a inexigibilidade 
promovida, e que a menção à prestação de serviços de assessoramento constou do 
contrato. Ademais, que houve reconhecimento do “sucesso e relevância da execução 
do contrato”, não tendo ocorrido dano ao erário. 

Recebido o expediente (Despacho n.º 929/20 – GCILB), e determinado 
o seu processamento (Despacho n.º 788/20 – GCDA), a 3ª Inspetoria de Controle 
Externo, em sua Instrução n.º 30/20, esclareceu que, ao contrário do apontado pelo 
Recorrente, foram registradas 15 entregas de produtos ineficientes, de um total de 19, 

                                                                                                                                                             
carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de acordos e planos de ação em 
andamento, repactuações com o Governo do Estado, receitas geradas), além de análise da evolução 
dos resultados concretos das atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos versus 
empregos gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de investimento – implantação, 
ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos envolvidos na atuação da Agência, tais 
como “atendimento” x “prospecção”. 
f. Implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas no Guia PMBOK. 
g. Envidar esforços no âmbito do Programa Paraná Competitivo, para que as informações geradas sobre 
suas atividades sejam disponibilizadas e figurem transparentes. 
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e que não houve a completa regularização delas em sede de contraditório, tendo 
restado consignado apenas que a “argumentação permitiria rediscutir a categoria de 
„produto não entregue‟ para „entrega parcial ou insatisfatória‟”. Desta forma, indicou que 
a manifestação técnica e o Acórdão, que consideraram irregular a falta de cumprimento 
de metas fixadas no Plano de Trabalho 2018, “não foram, assim, baseadas no baixo ou 
nulo desempenho de três metas apenas, mas sim no conjunto da análise efetuada, 
considerando as situações de ineficiência na entrega de 15 produtos de um total de 
19”. 

No que se refere aos argumentos específicos apresentados para os 
três programas, destacou que as justificativas reforçam “fragilidades de planejamento e 
monitoramento que revelam a ineficácia da Agência em relação ao Plano de Trabalho”. 

Quanto à contratação direta de serviços da Câmara de Comércio Índia 
Brasil, sem observância das formalidades legais, ressaltou que os argumentos 
apresentados nessa fase processual já haviam sido anteriormente encaminhados e 
rebatidos, razão pela qual opinou pela manutenção da ressalva e da sanção aplicada. 

Concluiu, assim, pelo não provimento do Recurso manejado. 

Compulsando os autos, diante da análise pormenorizada realizada pela 
Unidade Técnica desta Corte, que refutou a argumentação apresentada pelo 
interessado, demonstrando que a decisão recorrida não merece reparos, este 
Ministério Público corrobora o opinativo exarado pela 3ICE e conclui pelo não 
provimento do Recurso, mantendo-se inalterado o conteúdo do v. Acórdão n.º 944/20 – 
Tribunal Pleno. 

 

 
 

Curitiba, 8 de outubro de 2020. 
 

 

Assinatura Digital 
 

JULIANA STERNADT REINER 
Procuradora do Ministério Público de Contas 
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PROCESSO: 410700/20

ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA
 
Tipo de petição: INGRESSO COMO INTERESSADO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (ADALBERTO DURAU BUENO NETTO - Recurso de)

 - Outros Documentos (ADALBERTO DURAU BUENO v. TCE-PR - Recurs)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

– TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

Ref. Recurso de Revista nº 410700/20 

 

 

ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, já qualificado nos presentes autos, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de seu Advogado infra-assinado1, 

com fulcro no art. 448-A, II, do Regimento Interno do e. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ2, expor e requerer o que segue. 

 

1. Em atenção à troca dos advogados do ora Recorrente, conforme procuração 

anexa, requer-se, respeitosamente, a retirada do presente processo da pauta de 

julgamento do dia 21.06.2021 (segunda-feira), tendo em vista a necessidade de se 

apresentar razões de defesa complementares, com novos documentos relevantes que 

não puderam ser acessados anteriormente, nos termos do art. 448-A, II, do Regimento 

Interno do e. TCE/PR, garantindo à ampla defesa e contraditório do ora Recorrente.  

 

Nesses termos, 
Pede deferimento. 

Curitiba, 17 de junho de 2021. 
 
 

 
DIEGO CAMPOS 

OAB/PR 57.666 
 

 
1 Anexo 1: Procuração 
2 Art. 448-A. A retirada de pauta somente será permitida por decisão colegiada, mediante proposta 
devidamente motivada, respeitado o prazo de julgamento, devendo o Relator indicar uma das seguintes 
causas: 
(...) 
II - juntada de novos documentos, assim entendidos, exclusivamente, aqueles relevantes para o 
julgamento e que a parte não pôde ter acesso na fase de instrução; 
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Anexo 01: 
Procuração de Adalberto Durau Bueno e 

Substabelecimento. 
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Procuração  

  
 
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador 
da célula de identidade nº 5.431.347-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 765.529.429-15, 
residente e domiciliado à Rua Antônio Grade, nº 533, casa 6, Vista Alegre, Curitiba/PR, 
CEP 80.820-320, constitui seus procuradores os advogados DIEGO CAETANO DA SILVA 
CAMPOS, regularmente inscrito na OAB/PR sob o n. 57.666, e FELIPE HENRIQUE BRAZ 
GUILHERME, advogado regularmente inscrito na OAB/PR sob o nº 69.406, integrantes da 
sociedade de advogados denominada  BRAZ & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (razão 
social “Braz Advogados”), sociedade de advogados inscrita na OAB/PR sob o nº 3.859, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 21.182.703/0001-58, com 
sede na Rua Mateus Leme, nº 1970, 2º andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, Curitiba – 
PR e endereço eletrônico intimacao@brazcampos.com.br, outorgando-lhe poderes 
para o foro em geral (art. 105 da Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo 
Civil), agindo em conjunto ou separadamente, independente da ordem de colocação dos 
nomes e, em especial, para atuar no Recurso de Revista nº 410700/20, e em seus 
desdobramentos, em trâmite junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, podendo 
praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, 
inclusive substabelecer. Outorgam-se igualmente, poderes de representação, para 
transigir, dar e receber quitação. O outorgante revoga neste ato os poderes conferidos 
a quaisquer outros advogados nestes autos que não os constantes neste instrumento 
de procuração. 
  
 

Curitiba, 17 de junho de 2021.  
  
  
  
  

_________________________________________  
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO 

CPF nº 765.529.429-15 
  

 
 

Assinado de forma digital por 
ADALBERTO DURAU BUENO 
NETTO:76552942915 
Dados: 2021.06.17 15:10:15 -03'00'
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Substabelecimento 
(com reserva) 

 
 
 
 
 
 
DIEGO CAMPOS, advogado regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º 57.666, integrante 

da sociedade de advogados denominada BRAZ & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa 

jurídica de direito privado, regularmente inscrita na OAB/PR sob o n.º 3.859, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 21.182.703/0001-58, com sede na Mateus Leme, 1970, 2ª Andar, CEP 

80530-010, Curitiba – PR, e endereço eletrônico intimacao@brazcampos.com.br, 

SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES aos advogados PEDRO SCHELBAUER, 
regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º 81.579, BRUNO GUIMARÃES BIANCHI, 

regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º 86.310 e PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, 
regularmente inscrito na OAB/PR sob o nº 107.384, os poderes conferidos por  
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador 

da célula de identidade nº 5.431.347-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 765.529.429-15, 

residente e domiciliado à Rua Antônio Grade, nº 533, casa 6, Vista Alegre, Curitiba/PR, 

CEP 80.820-320, em especial para defesa dos seus interesses no Recurso de Revista nº 

410700/20, e em seus desdobramentos, em trâmite junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ. O presente instrumento de substabelecimento poderá ser revogado 

a qualquer momento pelos advogados substabelecentes, mediante simples notificação 

ao advogado substabelecido. 

 

Curitiba, 15 de junho de 2021. 

 

 

 

 

DIEGO CAMPOS 
OAB/PR 57.666 
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RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 371776/21

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 410700/20

ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA
 
Tipo de petição: INGRESSO COMO INTERESSADO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (ADALBERTO DURAU BUENO NETTO - Recurso de)

 - Outros Documentos (ADALBERTO DURAU BUENO v. TCE-PR - Recurs)

 

 
PETICIONÁRIO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS, CPF 044.786.199-99, em seu próprio nome.

Email: intimacao@brazcampos.com.br

Telefone: 30775087

 

 
Curitiba, 17 de junho de 2021 18:55:04

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

– TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

Ref. Recurso de Revista nº 410700/20 

 

 

ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, já qualificado nos presentes autos, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de seu Advogado infra-assinado1, 

com fulcro no art. 448-A, II, do Regimento Interno do e. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ2, expor e requerer o que segue. 

 

1. Em atenção à troca dos advogados do ora Recorrente, conforme procuração 

anexa, requer-se, respeitosamente, a retirada do presente processo da pauta de 

julgamento do dia 21.06.2021 (segunda-feira), tendo em vista a necessidade de se 

apresentar razões de defesa complementares, com novos documentos relevantes que 

não puderam ser acessados anteriormente, nos termos do art. 448-A, II, do Regimento 

Interno do e. TCE/PR, garantindo à ampla defesa e contraditório do ora Recorrente.  

 

Nesses termos, 
Pede deferimento. 

Curitiba, 17 de junho de 2021. 
 
 

 
DIEGO CAMPOS 

OAB/PR 57.666 
 

 
1 Anexo 1: Procuração 
2 Art. 448-A. A retirada de pauta somente será permitida por decisão colegiada, mediante proposta 
devidamente motivada, respeitado o prazo de julgamento, devendo o Relator indicar uma das seguintes 
causas: 
(...) 
II - juntada de novos documentos, assim entendidos, exclusivamente, aqueles relevantes para o 
julgamento e que a parte não pôde ter acesso na fase de instrução; 
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Anexo 01: 
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Procuração  

  
 
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador 
da célula de identidade nº 5.431.347-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 765.529.429-15, 
residente e domiciliado à Rua Antônio Grade, nº 533, casa 6, Vista Alegre, Curitiba/PR, 
CEP 80.820-320, constitui seus procuradores os advogados DIEGO CAETANO DA SILVA 
CAMPOS, regularmente inscrito na OAB/PR sob o n. 57.666, e FELIPE HENRIQUE BRAZ 
GUILHERME, advogado regularmente inscrito na OAB/PR sob o nº 69.406, integrantes da 
sociedade de advogados denominada  BRAZ & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (razão 
social “Braz Advogados”), sociedade de advogados inscrita na OAB/PR sob o nº 3.859, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 21.182.703/0001-58, com 
sede na Rua Mateus Leme, nº 1970, 2º andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, Curitiba – 
PR e endereço eletrônico intimacao@brazcampos.com.br, outorgando-lhe poderes 
para o foro em geral (art. 105 da Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo 
Civil), agindo em conjunto ou separadamente, independente da ordem de colocação dos 
nomes e, em especial, para atuar no Recurso de Revista nº 410700/20, e em seus 
desdobramentos, em trâmite junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, podendo 
praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, 
inclusive substabelecer. Outorgam-se igualmente, poderes de representação, para 
transigir, dar e receber quitação. O outorgante revoga neste ato os poderes conferidos 
a quaisquer outros advogados nestes autos que não os constantes neste instrumento 
de procuração. 
  
 

Curitiba, 17 de junho de 2021.  
  
  
  
  

_________________________________________  
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO 

CPF nº 765.529.429-15 
  

 
 

Assinado de forma digital por 
ADALBERTO DURAU BUENO 
NETTO:76552942915 
Dados: 2021.06.17 15:10:15 -03'00'
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Substabelecimento 
(com reserva) 

 
 
 
 
 
 
DIEGO CAMPOS, advogado regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º 57.666, integrante 

da sociedade de advogados denominada BRAZ & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa 

jurídica de direito privado, regularmente inscrita na OAB/PR sob o n.º 3.859, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 21.182.703/0001-58, com sede na Mateus Leme, 1970, 2ª Andar, CEP 

80530-010, Curitiba – PR, e endereço eletrônico intimacao@brazcampos.com.br, 

SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES aos advogados PEDRO SCHELBAUER, 
regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º 81.579, BRUNO GUIMARÃES BIANCHI, 

regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º 86.310 e PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, 
regularmente inscrito na OAB/PR sob o nº 107.384, os poderes conferidos por  
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador 

da célula de identidade nº 5.431.347-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 765.529.429-15, 

residente e domiciliado à Rua Antônio Grade, nº 533, casa 6, Vista Alegre, Curitiba/PR, 

CEP 80.820-320, em especial para defesa dos seus interesses no Recurso de Revista nº 

410700/20, e em seus desdobramentos, em trâmite junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ. O presente instrumento de substabelecimento poderá ser revogado 

a qualquer momento pelos advogados substabelecentes, mediante simples notificação 

ao advogado substabelecido. 

 

Curitiba, 15 de junho de 2021. 

 

 

 

 

DIEGO CAMPOS 
OAB/PR 57.666 

 

 



70.  Certidão de processo retirado de pauta



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR C4TG.JCKQ.C1TA.IC5Z.R

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria do Tribunal Pleno 
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PROCESSO Nº: 410700/20 

ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA 

ENTIDADE: INVEST PARANA 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, INVEST PARANA, JOSE 
EDUARDO BEKIN 

ADVOGADO / 
PROCURADOR:  
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

 

CERTIDÃO DE RETIRADA DE PAUTA Nº 32/21 

 

Certifico que este Processo foi retirado de pauta de julgamento, na 

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno nº 10, realizada no período de 21 a 24 de 

junho de 2021. 

STP, em 25 de junho de 2021. 

 

ALINE GRIGOLETTI DE LACERDA COSTA 
Secretária do Tribunal Pleno 

Matrícula 52.330-5 
 

 

 

 

 


