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COMPROMISSO COM O FUTURO
DA INDÚSTRIA PARANAENSE!
A Indústria Paranaense é símbolo de geração de
empregos e riqueza, funcionando como verdadeira
indutora do desenvolvimento nas diferentes regiões
do estado onde se encontra instalada. Ao
movimentar a economia local e regional, a Indústria
Paranaense contribui diretamente para a geração de
tributos e divisas, criando os recursos financeiros
necessários para que os agentes públicos possam
investir em áreas prioritárias como a saúde, educação,
segurança e infraestrutura.
A Indústria Paranaense também aplica significativos
montantes financeiros na oferta de serviços de
formação profissional, educação e promoção da
saúde do trabalhador orientados para o contínuo
desenvolvimento de suas competências e para o
aumento da produtividade e da competitividade da
mão de obra paranaense. Assim, contribui
significativamente para a retenção de indústrias, bem
como para a atração de novos investimentos e
empreendimentos para o estado do Paraná.
Por esse protagonismo, fica claro que a Indústria
Paranaense considera que possui um grande
potencial e que pode contribuir ainda mais para o
pleno desenvolvimento do estado do Paraná. Isso
pode ocorrer principalmente se algumas de suas
demandas forem devidamente amparadas e
trabalhadas pelo Poder Público. Essas demandas
envolvem a redução de custos que impactam
diretamente a sua capacidade de produção e que
poderiam tornar a Indústria Paranaense mais
competitiva em nível nacional e internacional.
Para fazer frente a esses e outros desafios de evolução
tecnológica e digital que impactarão a indústria em
nível global, a Indústria Paranaense propõe a
institucionalização de uma Política Industrial que seja
capaz de transformar esse importante setor
econômico em uma via estratégica para a promoção
do pleno desenvolvimento do estado do Paraná.

Para contribuir para a concepção e elaboração
dessa Política Industrial, o Sistema Fiep oferece
aos(às) Candidatos(as) – Eleições 2018 uma versão
executiva do seu Master Plan de Competividade.
Nela, apresenta 108 Propostas de Ações Prioritárias
para o desenvolvimento da Indústria Paranaense
elaboradas por 12 Conselhos Temáticos e
organizadas a partir de 4 Agrupamentos, 4
Diretivas Estratégicas, 12 Fatores-chave de
Competitividade e 30 Desafios para o
Desenvolvimento da Indústria.
Essas propostas são fruto de um exercício de
construção coletiva que propõe direcionamentos
para novas realidades, visando preparar a Indústria
Paranaense para a retomada do seu crescimento e
para a saída do atual quadro de recessão rumo a
um processo de crescimento e de modernização.
Imbuído desse sentimento de contribuição para a
construção coletiva do futuro da Indústria
Paranaense, o Sistema Fiep convida os(as)
Candidatos(as) – Eleições 2018 para que também
assumam o compromisso público de elaboração
de uma Política Industrial de longo prazo para o
estado do Paraná em suas respectivas campanhas
eleitorais, debates e futuros mandatos políticos.
Antecipadamente o Sistema Fiep agradece a
todos(as) os(as) Candidatos(as) que aceitarem o
convite para a implementação dessa iniciativa que
visa única e exclusivamente promover o
desenvolvimento industrial e econômico do nosso
estado, gerando mais oportunidades de emprego e
qualidade de vida para todos os cidadãos
paranaenses.
Atenciosamente,
Edson Campagnolo
Presidente do Sistema Fiep

MASTER PLAN DE COMPETITIVIDADE
AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DA INDÚSTRIA - ELEIÇÕES 2018
AS AÇÕES PRIORITÁRIAS ESTÃO DISTRIBUÍDAS EM 30 DESAFIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, ORGANIZADOS POR FATORES-CHAVE
DE COMPETITIVIDADE E DIRETIVAS ESTRATÉGICAS

DIRETIVAS

FATORES-CHAVE
DESAFIOS

Principais Fatores-chave que
influenciam de forma
determinante a
competitividade da indústria.

AMBIENTE
DE NEGÓCIOS

Ações Prioritárias

Formação de capital humano para a retomada do crescimento
Protagonismo em PD&I para a indústria
Preparação de nova geração de industriais

9
3
2

MEIO AMBIENTE
E SOCIEDADE

Desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis
Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores

6
3

FINANCIAMENTO
PRODUTIVO

Fortalecimento do financiamento para a indústria instalada
Atração e retenção de investimentos industriais

6
2

INFRAESTRUTURA

Modernização e ampliação da infraestrutura logística e de
tecnologias da informação e comunicação
Oferta de energia competitiva para a produção industrial

7

RELAÇÕES DE
TRABALHO

Modernização das relações de trabalho

4

TRIBUTAÇÃO

Simplificação e desoneração da carga tributária

4

Criação de empresas e empregos industriais
Defesa de interesses econômicos da indústria
Interiorização da indústria do Paraná
Adensamento das cadeias produtivas no Paraná
Desenvolvimento de política industrial para o Paraná
Desenvolvimento de novos caminhos para a sustentabilidade industrial
Profissionalização da gestão pública
Implementação de pacto industrial anticorrupção

2
4
3
3
3
4
5
2

Internacionalização da Indústria Paranaense
Diversificação da Indústria Paranaense
Expansão para o mercado interno
Multiplicação do empreendedorismo industrial
Cooperação para a competitividade

4
2
2
2
3

Garantia de burocracia inteligente e segurança jurídica

4

Desenvolvimento de territórios inovadores
Desenvolvimento de soluções industriais inovadoras
Desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios disruptivos

3
5
2
2
2

EDUCAÇÃO

POLÍTICA
ECONÔMICA

POLÍTICA E
GESTÃO PÚBLICAS

MERCADOS

SEGURANÇA JURÍDICA
E BUROCRACIA

CONDICIONANTES
DE SAÍDA

Desafios

INOVAÇÃO

PRODUTIVIDADE

AMBIENTE
DE NEGÓCIOS

AMBIENTE DE
CONDICIONANTES
PRODUÇÃO E OPERAÇÃO
DE ENTRADA

Fatores-chave

Desafios prioritários a serem
trabalhados nos próximos
anos em prol da
competitividade da indústria.

Promoção da indústria de produtividade global
Excelência na gestão industrial

AGRUPAMENTOS
Agrupamentos que organizam os Fatores-chave
considerando suas dinâmicas de atuação no
tecido industrial.

Grandes orientações,
assumidas pelo Sistema
Fiep, que determinam
antecipadamente onde a
instituição concentrará
seu poder de ação.

5

DIRETIVA 1
Preparação de pessoas com competências e valores
capazes de responder às necessidades da indústria e
aos desafios do desenvolvimento sustentável

DIRETIVA 2
Promoção da vitalidade
econômica das indústrias
e dos setores industriais

DIRETIVA 3
Articulação e concertação
de stakeholders em prol da
ética e da prosperidade no
território paranaense

DIRETIVA 4
Desenvolvimento e fortalecimento
de empresas inovadoras e
de produtividade global

AÇÕES PRIORITÁRIAS
Conjunto de ações prioritárias para o
desenvolvimento da Indústria Paranaense.

DESAFIOS DA INDÚSTRIA

MA STER PLAN
Fatores-chave

Formação de capital humano para a retomada do crescimento

CO N D I CI O NAN TES D E ENTR ADA

EDUCAÇÃO

• Garantia da excelência em educação no ensino público.
• Fortalecimento de educação em tempo integral com ênfase em cidadania e profissionalização.
• Estruturação de convênios e consórcios em educação.
• Melhoria e expansão da formação em engenharias.
• Atualização das matrizes curriculares com base nos Perfis Profissionais do Futuro do estado do Paraná.
• Estabelecimento de parcerias público-privadas para modernização da gestão escolar.
• Estabelecimento de parcerias público-privadas para educação profissional por meio de unidades móveis.
• Estabelecimento de parcerias público-privadas para reforço escolar em português, matemática e ciências.
• Estabelecimento de parcerias público-privadas para formação e provimento de trabalhadores para
cumprimento de legislação.
Protagonismo em PD&I para indústria

• Fortalecimento da cooperação entre academia, centros de pesquisa, laboratórios e indústria.
• Ampliação da participação de pesquisadores e alunos universitários em projetos vinculados às indústrias.
• Criação de programa estadual de retenção de talentos.
Preparação de nova geração de industriais

• Inserção do ensino de tecnologias na educação básica.
• Inserção do empreendedorismo e dos negócios no ensino básico.
Desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis

• Acompanhamento, contribuição e apoio à legislação relacionada a energias renováveis.
• Incentivo à implantação de usinas de processamento de resíduos sólidos para a geração de energia em municípios.
• Atualização e detalhamento dos mapeamentos geológicos para pesquisa e descobrimento de jazidas minerais.
• Ampliação de incentivos ﬁscais destinados a projetos sociais.
MEIO AMBIENTE
• Incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas instâncias de atuação do governo.
E SOCIEDADE
• Estabelecimento de parcerias público-privadas para ações de investimento social corporativo em escolas e territórios.
Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores

AM B IEN TE D E P RO D UÇ ÃO
E OP ER AÇ ÃO

• Estruturação de convênios e consórcios em saúde.
• Estímulo ao uso de impostos devidos pelo setor produtivo como instrumento de promoção de responsabilidade social.
• Fortalecimento de programas de saúde preventiva, cidadania e preservação ambiental nas escolas.
Fortalecimento do financiamento para a indústria instalada

• Viabilização da transferência de créditos acumulados de ICMS na exportação via SISCRED.
• Viabilização de créditos de ICMS aprovados pela Receita Estadual para a modernização tecnológica e aquisição de insumos.
FINANCIAMENTO
• Fortalecimento de linhas de ﬁnanciamento e editais de fomento na área de energia.
PRODUTIVO
• Implantação de fundo para elaboração de projetos na área de infraestrutura.
• Ampliação de linhas de ﬁnanciamento de capital de giro de médio e longo prazos.
• Manutenção do instrumento Tecnova em apoio às empresas inovadoras.

Fatores-chave

FINANCIAMENTO
PRODUTIVO

Atração e retenção de investimentos industriais

• Atração de investimentos produtivos para municípios e regiões.
• Modernização do programa de atração de investimentos internacionais.

AMBI EN TE D E PRO D U Ç ÃO E O PER AÇ ÃO

Modernização e ampliação da infraestrutura logística e de tecnologias da
informação e comunicação

• Elaboração de projetos e implementação de infraestrutura viária, saneamento, telecomunicações e distritos industriais.
• Elaboração de Plano Diretor de Logística de longo prazo para o estado.
• Apoio ao projeto da Nova Ferroeste com inclusão do contorno oeste de Curitiba.
• Contratação de estudos de modelagem e de engenharia para realização de novas licitações para rodovias do anel de
integração e outras rodovias estaduais.
• Fortalecimento da infraestrutura aeroportuária e incentivo à aviação regional.
INFRAESTRUTURA • Ampliação de infovias de alta capacidade para transporte de dados.
• Fortalecimento da infraestrutura portuária.
Oferta de energia competitiva para produção industrial

• Incentivo à cadeia produtiva da indústria de energia com apoio à geração de energia renovável.
• Fortalecimento da oferta e distribuição de gás natural com redução de custos e maior participação da indústria
na política do setor.
• Reativação do Conselho Estadual de Energia.
• Promoção de capacitações e eventos setoriais para a disseminação de informações ligadas à energia.
• Implantação de Programa de Eﬁciência Energética para a indústria e áreas urbanas.
Modernização das relações de trabalho
RELAÇÕES
DE TRABALHO

• Revisão das políticas de cotas e de contratação de trabalhadores.
• Atuação do governo como mediador nas negociações do salário mínimo regional.
• Atuação junto ao Governo Federal para garantir que o e-Social seja uma ferramenta de facilitação de processos.
• Reajuste de salário mínimo regional compatível com a realidade econômica.
Simplificação e desoneração da carga tributária

TRIBUTAÇÃO

• Utilização da substituição tributária apenas para itens de alta concentração de produção.
• Redução da carga tributária da micro, pequena e média indústria com vistas à competitividade.
• Equiparação de benefícios ﬁscais concedidos por outros estados.
• Ampliação de incentivos ﬁscais para investimentos em energias limpas.
Criação de empresas e empregos industriais

AM BI ENTE DE NEG Ó C IOS

• Simpliﬁcação dos processos de abertura de novas empresas.
• Desenvolvimento de políticas de geração de trabalho e renda.
Defesa de interesses econômicos da indústria

POLÍTICA
ECONÔMICA

• Institucionalização do processo de articulação e diálogo entre Governo e Instituições do G7.
• Fortalecimento da atuação junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para implementação das reformas política,
previdenciária, tributária e fiscal.
• Modernização do modelo de governança do Conselho de Contribuintes da SEFA.
• Veriﬁcação das condições geológicas de reservas minerais para o planejamento urbano e de unidades de conservação.
Interiorização da indústria do Paraná

• Atração de investimentos para o interior do Paraná.
• Desenvolvimento de incentivos ﬁscais para a indústria do interior do estado.
• Fortalecimento da infraestrutura logística para fomentar a industrialização do interior do Paraná.

Fatores-chave

Adensamento das cadeias produtivas no Paraná
POLÍTICA
ECONÔMICA

• Fortalecimento das cadeias propulsivas do estado.
• Fomento a cadeias produtivas baseadas na nova economia.
• Estímulo à integração das cadeias produtivas.
Desenvolvimento de política industrial para o Paraná

• Modernização das políticas públicas na área de reciclagem com o fortalecimento da logística reversa.
• Articulação de políticas industriais do Paraná e Governo Federal.
• Elaboração de uma política industrial de longo prazo para o estado do Paraná.
Desenvolvimento de novos caminhos para sustentabilidade industrial

POLÍTICA
E GESTÃO
PÚBLICAS

• Realização de plano estratégico de longo prazo para o desenvolvimento do estado do Paraná.
• Elaboração do Plano Estadual de Energia.
• Implementação das ações de governo das Rotas Estratégicas do estado do Paraná.
• Indução do desenvolvimento dos Setores Portadores de Futuro do estado do Paraná.
Profissionalização da gestão pública

AMBI EN TE D E N EGÓ CI O S

• Ajuste das contas públicas do Governo do Paraná.
• Manutenção da gestão proﬁssionalizada nos portos.
• Fortalecimento da Agência Reguladora do Paraná - Agepar.
• Preservação do conhecimento e da memória técnica dos órgãos públicos.
• Priorização da ocupação de cargos estratégicos por proﬁssionais com conhecimento técnico.
Implementação de pacto industrial anticorrupção

• Estabelecimento de programa efetivo de controle e transparência da administração pública.
• Fortalecimento da governança pública e compliance.
Internacionalização da Indústria Paranaense

• Agilização de procedimentos sanitários, desembaraços burocráticos no comércio exterior e redução de custos alfandegários e portuários.
• Desenvolvimento de políticas de internacionalização para Indústria Paranaense.
• Participação do Paraná em missões, feiras, congressos e encontros de negócios internacionais.
• Estabelecimento de novos acordos internacionais para a Indústria Paranaense.
Diversificação da Indústria Paranaense

• Incentivo ao estabelecimento de indústrias orientadas à nova economia.
• Diversiﬁcação de indústrias de base tecnológica.
Expansão para mercado interno
MERCADOS

• Incentivos para micro, pequenas e médias indústrias ampliarem presença no mercado interno paranaense.
• Promoção de rodadas de negócios para ampliar a participação da indústria no mercado nacional.
Multiplicação do empreendimento industrial

• Facilitação do acesso ao crédito para a micro, pequena e média indústria.
• Aceleração de empreendimentos industriais de alto impacto.
Cooperação para a competitividade

• Estabelecimento de parcerias público-privadas para manutenção da malha rodoviária.
• Ampliação das parcerias entre setor produtivo, institutos de pesquisa e universidades estaduais com foco na
pesquisa aplicada às questões paranaenses.
• Implementação de políticas públicas para estimular parcerias público-privadas voltadas para infraestrutura social.

Fatores-chave

Garantia de burocracia inteligente e segurança jurídica
SEGURANÇA
JURÍDICA E
BUROCRACIA

• Desburocratização, simpliﬁcação e modernização dos processos de licenciamento ambiental e outorgas de uso de recursos hídricos.
• Desburocratização dos processos de alvarás e licenciamentos por órgãos públicos reguladores.
• Implementação de procedimentos para que técnicos habilitados e independentes possam apoiar o processo de licenciamento ambiental.
• Atuação conjunta dos órgãos estaduais e federais para simpliﬁcação, uniformização e alinhamento de entendimentos sobre ações e
critérios de ﬁscalização.
Desenvolvimento de territórios inovadores

• Implantação e fortalecimento de Programas de Desenvolvimento Regional.
• Desenvolvimento da economia circular nos territórios paranaenses.
• Fomento aos sistemas regionais de inovação.
Desenvolvimento de soluções industriais inovadoras

INOVAÇÃO

• Apoio e incentivo à consolidação da mobilidade sustentável com veículos híbricos.
• Modernização das frotas de transporte público urbano para a redução das emissões atmosféricas.
• Regulamentação da lei de inovação do Paraná.
• Incentivo à criação de leis municipais de inovação alinhadas à legislação estadual.
• Fomento à transformação digital da indústria.
Desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios disruptivos

• Criação de políticas públicas de incentivo ao investimento em inovação, tecnologia e negócios disruptivos.
• Incentivo à inovação por meio de ampliação de recursos tecnológicos.
Promoção da indústria de produtividade global

PRODUTIVIDADE

• Estímulo à incorporação de tecnologias da indústria 4.0.
• Redução do custo Paraná da produção industrial.
Excelência na gestão industrial

• Apoio e promoção da transformação digital da gestão.
• Incentivo à formação proﬁssional na área de gestão industrial.
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ORGANIZAÇÃO DO MASTER PLAN
DE COMPETITIVIDADE
4 Agrupamentos
Agrupamentos que
organizam os Fatores-chave
considerando suas dinâmicas
de atuação no tecido
industrial.

para o
30 Desafios
Desenvolvimento da Indústria
Desafios prioritários a serem
trabalhados nos próximos
anos em prol da
competitividade da indústria.

Fatores-chave de
Competitividade
Fatores que influenciam de
forma determinante a
competitividade da indústria.

108 Ações Prioritárias
Propostas de

Conjunto de ações
prioritárias para o
desenvolvimento da
Indústria Paranaense.

4 Diretivas
Grandes orientações,
assumidas pelo Sistema Fiep,
que determinam
antecipadamente onde a
instituição concentrará seu
poder de ação.

Acesse o Master Plan de Competitividade
para a Indústria Paranaense 2031 na íntegra:

www.fiepr.org.br/observatorios

