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 ATA 
 
 

TIPO DE REUNIÃO 
 

45º REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COMITÊS TEMÁTICOS DO FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE - FOPEME 

 

 
DATA HORÁRIO LOCAL 

27/10/2020 13h30 às 16h30 Virtual – Zoom         28’40” 

 
 

REGISTROS DA REUNIÃO 
 

 
ABERTURA 
 

Valdemar Bernardo Jorge, Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes e Presidente do 
FOPEME, deu as boas-vindas a todos e colocou o panorama geral do Estado: 

 Trabalhado bastante, durante esses seis meses, no programa de retomada econômica; 
 Nesse período tivemos perda de empregos, fechamento do comércio, todos nós passamos por 

momentos muito difíceis, mas não foi nada fácil para o micro e pequeno empresário; 
 Houve uma união grande de vários segmentos, por exemplo, a aproximação do governo com o 

SEBRAE. 
 Destaque para a parceria com a Superintendência de Eensino Superior, com prof. Aldo e Paulo 

Parreira, para que os pesquisadores das Universidades Estaduais, possam, além pesquisa básica,  
fazer a pesquisa aplicada orientada para os negócios, para as Pequenas Empresas.  

 Destacou que todo o plano de retomada econômica do Estado é focado na geração de empregos e 
na formação das pessoas, para melhorar o sustento nas suas casas. O Estado conta com as micro e 
pequenas empresas para a geração de vagas, pois são as que mais geram empregos no Paraná e 
no Brasil.  

Mario Doria, Secretário Técnico do FOPEME, destacou a reunião com Maria Carmem do DECON, Prof. 
Anacleto, procurador do Estado e prof. Zanin de Brasília, expert em compras públicas e com Juliana e Paulo do 
Sebrae, para tratar da finalização do capítulo de compras na alteração da LC 163, lei que está bem arrojada e bem 
moderna para o Estado.  

 
Agradeceu ao SEBRAE/PR por ter cedido a sala de reunião virtual no Zoom, para que pudéssemos ralizar 

esta reunião ordinária dos Comitês Temáticos. 
 

APRENDA A VENDER PARA O PODER PÚBLICO 
 

Rodrigo Rosalem, da Fecomércio, convidou a todos para o lançamento, nesta data, desse programa 
Aprenda a Vender para o Poder Público, um EAD do SENAC, desenvolvido em parceria com SEBRAE. 

Essa necessidade surgiu no CT de Acesso a Mercados e da parceria do SENAC com SEBRAE e FACIAP no 
Compras Paraná e do pedido do vice-governador Darci Piana para ajudar os empresários na retomada econômica 
do Estado, por meio das compras públicas. Mostrar aos empresários, que vale à pena vender para o poder público, 
que as Prefeituras pagam em dia, e que não é tão complicado como já foi antigamente. 

O curso mostrará todo o processo operacional, prático, para vender para o poder público e está dirigido a 
todo o empresário, ou seu empregado, que efetivamente vai colocar a mão na massa, para vender para as 
instituições públicas. 

Num primeiro momento estão sendo ofertadas 1.000 vagas, sendo 200 vagas para o público em geral, 200 
vagas para as empresas filiadas a Fecomercio, 200 vagas para o membro FAMPEPAR do FOPEME e 400 vagas que 
o SEBRAE/PR irá ajudar a preencher, via Salas do Empreendedor e Escritórios de Compras do Estado. 
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Valdemar Bernardo Jorge enfatizou que o papel da Fecomércio é fundamental e vai muito na linha que 
Darci Piana vem falando na liderança do processo da retomada econômica e essa iniativa do SENAC está bem 
alinhado com o programa.  

 
 

COMITÊ TEMÁTICO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
STATUS DA POL[ITICA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA RETOMADA; 
STATUS DO SEPARTEC; 
PAINEL DE GESTÃO – ESTREITAMENTO DAS RELAÇÕES UNIVERSIDADES X ICT X EMPRESAS 
 

Paulo Parreira, coordenador de Ciência e Tecnologia da SETI, comentou sobre o brilhante trabalho conjunto 
com a SEPL sobre a Política Estadual de Inovação, em construção, que tem o Estado como impulsionador de ações 
que irá beneficiar as Universidades, as Empresas e a Sociedade, colocando à disposição a Ciência Tecnologia e 
Ensino Superior para a retomada do crescimento do Estado, como por exemplo: 

 Lançamento do edital 09/2020, numa ação integrada na área de saúde, envolvendo a SETI, 
Fundação Araucária, Celepar, SESA e RW3, para que a população pudesse entrar em contato para 
tirar dúvidas sobre os sintomas da doença e procedimentos, com a criação de um aplicativo de 
Telemedicina, que resultou em mais de 20.000 atendimentos de maio de 2020 até o momento, 
reduzindo a pressão sobre o sistema de saúde. 

 Transformar o Paraná no líder brasileiro em inovação tecnológica na interface Universidade – 
Empresa, onde o Brasil patina demais nesse tema, e e ser o Estado líder na recuperação socio-
econômica brasileira pós pandemia, adotando o desenvolvimento regional como estratégia, são 
os dois focos da SETI para a retomada econômica, aproveitando a Rede de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior existente no Estado. 

 Agenda 2030, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, nas áreas prioritárias de 
investimento, cuja proposta da SETI que será levada à aprovação em novembro na reunião de 
CCT, das 15 áreas, priorizar projetos nas áreas de agricultura e negócios, biotecnologia e saúde, 
energias sustentáveis, renováveis e inteligentes, cidades inteligentes e sociedade, educação e 
economia, beneficiando inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte do Estado. 

 A política de ciência e tecnologia prevê a criação de uma comissão especial de inteligência em 
ciência, tecnologia e inovação, uma equipe executiva vinculada ao Conselho Estadual de Ciência 
Tecnologia, com a participação de diversos Órgãos do Estado, para dar encaminhamento mais ágil 
às propostas de estabelecimento de parcerias com empresas que queiram se instalar aqui no 
Estado, de empresas que queiram buscar algum tipo de financiamento, de algum mecanismo de 
indução e desenvolvimento de negócios. 

 Em conjunto com a SEPL, chegou-se a 4 programas com 12 projetos: 
o Universidade – Empresa, cujo obetivo é ter projetos para incentivar as empresas e 

universidades a se relacionarem e que gerem projetos de inovação de alto valor agregado, 
colocando um Hubi em cada Universidade, criando uma porta única de entrada para as 
empresas de porte, microempresas e empreendedores individuais colocarem as suas 
demandas; 

o Universidade 5.0, dando um banho de loja, uma atualização, colocando os ativos 
intelectuais das universidades na transformação digital e colocando à disposição do 
mercado; 

o Desenvolvimento Regional focado em inovação, com as Universidades dando apoio 
técnico aos Municípios, possibilitando o acesso a investimentos pelos mesmos; 

o Inovação para Micros e Pequenas Empresas, trabalhando na inovação incremental, 
capcitando, por exemplo, que elas entrem no comércio eletrônico, que tenham condições 
de começar a exportar e fortalecendo ações que já acontecem com o apoio do SEBRAE/PR. 

 Os investimentos serão na ordem de R$ 60 milhões por ano e espera-se, através desse 
investimento o aumento da capacidade gerencial, empregos diretos e indiretos e alívio da 
pobreza, entre outras melhorias. 
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Com relação ao SEPARTEC, Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos, houve o credenciamento de 
inciativas de parques tecnológicos e está em negociação com SEBRAE/PR, para que seja realizada uma segunda 
etapa do diagnóstico de um projeto de qualificação dos parques tecnológicos. Todas as ações elencadas 
anteriormente tem sinergia com as ações dos Parques Tecnológicos. 

 
Constituido um grupo de trabalho para fechar o texto da Lei da Inovação, que atualmente encontra-se na 

Casa Civil, devendo ser levada à aprovação da Assembleia Legislativa ainda neste ano. 
 
Colocou as 7 Universidades Estaduais, a Universidade Virtual do Paraná, à disposição do CT Educação e 

Capacitação Empreendedora, que pode ser um reforço para o CT. 
 
Mario Doria agradeceu ao Paulo Parreira. 
 

 
COMITÊ TEMÁTICO INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E CRÉDITO 
PAINEL DE GESTÃO – STATUS DO REGRAMENTO DO FIME E STATUS DAS OPERAÇÕES GARANTIDAS PELO FAG 
 

A Fomento Paraná não esteve presente na reunião, portanto esse tema será apresentado na próxima 
Reunião Plenária do FOPEME em novembro. 
 
 
COMITÊ TEMÁTICO ACESSO A MERCADOS 
STATUS DAS COMPRAS PÚBLICAS DO ESTADO DURANTE A PANDEMIA 
 

Mario Doria comentou que, durante as discussões do grupo de trabalho da retomada econômica, foi 
redigida a minuta de Decreto do programa Compras Sustentáveis do Paraná, onde estão inseridas as ações do pacto 
com o Tribunal de Contas do Estado. 
 
 
COMITÊ TEMÁTICO EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 
 

Mario Doria comentou sobre o retorno das atividades desse Comitê Temático, que acontece exatamente 
agora na retomada econômica. 
 

Ricardo Opolz, coordenador titular de governo desse Comitê Temático, comentou sobre o projeto para 
melhorar as 216 Agências do Trabalhador do Estado, nos seguintes pontos prioritários: 

 Criar a Sala de Inovação Empreendedora, para preparar as pessoas para empreender uma atividade 
própria, para aqueles que não conseguem onter um emprego; Tem muitas pessoas com qualidades para 
empreender algo próprio, gerando renda para si e quem sabe gerando mais um emprego. 

 Estão reativando o aplicativo Paraná Serviços, que se comunica com a Agência do Trabalhador, para 
desenvolver o pequeno empreendedor. 

 Capacitar os atendentes das agências do trabalhador para orientar os que buscam emprego e não 
conseguem, e que tem características para empreender, sobre o que é necessário para empreenderem. 

 Fazer a ponte entre o prefeito e as empresas, para preparar os que procuram o emprego, para ocuparem 
as vagas existentes. 

 
  

Sonia Shimoyama, gestora de projetos de Educação Empreendedora do SEBRAE/PR, ficou feliz em saber 
que a SETI colocou as Universidades Estaduais à disposição desse Comitê, bem como a ideia de criação da Sala de 
Inovação Empreendedora nas Agências do Trabalhador, e comentou que não é só a geração de emprego em si, mas 
que ele próprio possa ser um gerador de emprego. 
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Trabalhar nessas pessoas que querem empreendeder o comportamento empreendedor, como eles vão 
trabalhar seus clientes, suas redes de contato, trabalhar transversalmente a gestão gerencial, suas 
responsabilidades, seus temperamentos, que como Pessoa Jurídica são diferentes da Pessoa Física. 

 
Milton Rech reforçou a fala de Sonia, sugerindo trabalhar esse comportamento empreendedor a exemplo 

de como é feito no Empretec. Conta com Sonia participar no Comitê. 
 
Ricardo Opolz comentou que irão fazer um piloto em Curitiba e Região Metropolitana e que é necessário 

dar uma capacitação muito boa ao agente que dará o atendimento aos que buscam a Ag6encia. 
 
Mario Doria comentou sobre o programa que o SEBRAE PR desenvolve com todos os níveis de aprendizado, 

desde o ensino fundamental ao universitário. Esse Comitê está vindo em boa hora e tem um trabalho 
importantíssimo a ser desenvolvido. 

 
 

COMITÊ TEMÁTICO ACESSO A MERCADOS – GT COMERCIO EXTERIOR – TRILHA EXPORTADORA 
 

Klaus Rotman, dos CORREIOS, coordenador desse grupo de trabalho, comentou que este ano foi muito 
difícil para as exportações e importações. 
 

Comentou sobre o desenvolvimento das atividades realizadas do grupo: 
 Levantamento do total de empresários exportando no Paraná em 2019 e primeiro semestre de 2020; 
 Divulgação das soluções, das estratégias e da fanpage – a ideia é criar tráfego na fanpage em 2021 - 

https://www.facebook.com/Internacional-GT-COMEX-PR-Fopeme-104082718100615/ - alimentando com 
capacitações e informações relevantes, para que as MPE possam exportar; 

 Disseminação da aplicação da metodologia da trilha exportadora entre o empresariado paranaense; 
 A FIEP realizou diversas webinar sobre Mercados Globais;  
 CONAMPE também realizou eventos motivando as MPE a realizarem exportações; 
 Correios Pack e seus benefícios; 
 Por conta da pandemia, a ação de visita de fomento a entidades que atuam no comércio exterior do Paraná, 

ficou prejudicado. 
 
 
Mario Doria fez um apelo ao Fórum, para que se alguém tiver expertise, que possa colaborar com o grupo 

de trabalho, para melhorar a fanpage, pode entrar em contato com o grupo. 
 
 
  

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO FOPEME COM OS TERRITÓRIOS 
 
Mario Doria comentou sobre o andamento do trabalho, que está praticamente finalizado e os resultados 

serão apresentados na próxima reunião plenária do FOPEME em novembro. 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
Jonas Bertão, presidente da FAMPEPAR, comentou sobre as dificuldades das empresas em 2020, em razão 

da pandemia, mas o trabalho da FAMPEPAR e das AMPEC continua firme e forte e apresentou o panorama 
empresarial em todos os segmentos e os desafios que se apresentam para 2021, principalmente na área de 
investimentos. 

 
Rubia Moraes, do escritório COMEX do Banco do Brasil se propôs a divulgar a fanpage do GT COMEX, para 

fomentar o comércio exterior. 
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Mario Doria comentou que foi um ano de muito aprendizado para todos nós e que sempre procura olhar 

positivamente para isso tudo e que todos estão se reiventando nesses tempos de anormalidade. Agradeceu a todos 
pela presença e pelo atendimento que têm dado ao FOPEME. Parabéns a todos!  Continuamos à disposição. 

 
Lembrou que em novembro teremos a nossa reunião plenária de prestação de contas do que foi realizado 

no semestre e propostas de ações para realização no primeiro semestre de 2021. 
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