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Relatório da Diretoria Exercício 2019 
 

A Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A, por meio de sua Diretoria Executiva, 
vem prestar contas das ações desenvolvidas.  

 

Desde o início da atual gestão, em 19 de janeiro de 2017, vem sendo realizado 
um trabalho de recuperação e saneamento da Companhia, visando superar as 
dificuldades financeiras na qual a Companhia se encontrava no início do exercício  
de 2017. 
 

Neste sentido, vem sendo realizada uma intensa readequação administrativa e 
financeira ao mesmo tempo em que se otimiza o trabalho desenvolvido pela Agência 
Curitiba nos exercícios de 2017, 2018 e 2019: foi feita a mudança de nossa sede, de um 
imóvel privado para um imóvel do Município (ligado ao projeto Vale do Pinhão), 
eliminando os custos de aluguel e condomínio; foi encerrado o contrato junto a 
COTRANS eliminando despesas com veículos, motoristas e combustível; foi revisto o 
quadro de cargos e salários da Agência com diminuição de valores de funções 
gratificadas e de cargos em comissão, para adequação à realidade atual da Companhia, 
alteração esta que gerou já no primeiro momento uma redução na folha da ordem  
de 57%. 

 

Além destas medidas e de outras tomadas nos exercícios anteriores, no exercício 
de 2019 a Companhia acabou por ter sucesso na resolução das principais dívidas com 
credores que ainda estavam em negociação: com relação ao principal credor, a 
COHAB-CT, cuja dívida atualizada chegaria a R$ 716.032,61 (setecentos e dezesseis 
mil, trinta e dois reais e sessenta e um centavos)1, a mesma foi quitada pelo valor de  
R$ 546.376,75 (quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e 
setenta e cinco centavos, ou seja, com uma economia de aproximadamente de 24% em 
relação ao valor atualizado da dívida – destacando-se que o valor negociado seria 
equivalente ao valor da dívida se esta fosse quitada no exercício de 2017; com relação à 
COTRANS, cuja dívida atualizada chegaria aproximadamente R$ 243.000,00 (duzentos 
e quarenta e três mil reais)2, a mesma foi quitada pelo valor de R$ 17.983,04 (dezessete 
mil, novecentos e oitenta e três reais e quatro centavos), ou seja, com uma economia de 
aproximadamente de 93% em relação ao valor atualizado da dívida. 

 
Assim, com estas ações a Companhia passou de um valor devido a credores que 

ao final de 2017 era de R$ 716.472,90 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e 
setenta e dois reais e noventa centavos) para R$ 57.925,75 (cinquenta e sete mil, 
novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) ao final do exercício  
de 2019. 

                                                 

1
Dívida esta decorrente de débitos de locação e condomínio do imóvel onde a Agência estava 

localizada até o início de 2017. 
2
Dívida decorrente de valores não quitados em contratos de locação de veículos até  2016. 
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O valor acima indicado se refere às parcelas remanescentes da renegociação 
realizada com a empresa Curitiba S/A (20 parcelas no valor de  
R$ 1.921,80 (um mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos) cada) e do valor 
de R$ 19.489,75 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco 
centavos) referente à despesas cuja a competência era dezembro porém com 
vencimento em janeiro/20203. 

 
Há ainda um parcelamento de tributos efetivado no início do exercício de 2017 

(referente a INSS, IRRF, PIS e COFINS), tributos este que chegavam à monta de  
R$ 410.544,27 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e quarenta e quatro mil reais e vinte 
e sete centavos), estes vem sendo tempestivamente adimplidos, restando um saldo no 
final do exercício de 2019 de R$ 240.950,15 (duzentos e quarenta mil, novecentos e 
cinquenta reais e quinze centavos). 

 
Estes parcelamentos de dívidas tem previsão de encerramento em agosto de 

2021 será finalizado o parcelamento relativo à dívida com a Curitiba S/A, e em abril de 
2022 os demais parcelamentos relativos aos tributos da Agência. 

 
Importante pontuar ainda que tanto o Grau de Solvência (que passou a ter 

índices superiores a 1,0 em relação a Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Liquidez 
Imediata) como Patrimônio Líquido (que deixou de ser negativo ao final do exercício) 
são pontos importantes que decorrem do reposicionamento e destaque que a Agência 
passou a ter no cenário de inovação e empreendedorismo do Município, mesmo com 
todas as medidas de austeridade que vem sendo tomadas na Companhia. 

 
Destaca-se, ainda, que as despesas com o pessoal vêm se mantendo no mesmo 

patamar desde que foram reduzidas em 2017, mesmo com o aumento da equipe (fruto 
da reorganização do quadro de cargos da Agência), e as despesas também vem sendo 
reduzidas a cada exercício, passando de R$ 3.159.521,78 (três milhões, cento e 
cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) em 2016 
para R$ 2.212.188,88 (dois milhões, duzentos e doze mil, cento e oitenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos) em 2019. 

 
Além disso, a Agência vem ampliando sua atuação junto ao Município, o que 

resultou em melhores condições de contrato, tanto para 2019 quanto para 2020, bem 
como na busca de novas fontes de recursos, que vem aumentando a cada exercício, 
sendo que os recursos decorrentes de outras fontes apresentaram um crescimento de 
aproximadamente 45% no exercício de 2019. 

 

Em relação à redução de custos operacionais, decorrente apontar como exemplo, 
a evolução positiva na redução das despesas gerais denotamos: em 2016 o valor foi de 

                                                 

3
 O valor de R$ 19.489,75 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos) foi devidamente quitado em janeiro de 2020. 
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aproximadamente R$ 3.888.000,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil reais), e 
em 2019 foi de R$ 2.453.857,13 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). 

 
Desta forma, foi possível chegar ao final de 2019 com as contas da Companhia 

cada vez mais próximas do equilíbrio, com nova redução do prejuízo da Companhia, 
passando este a ser no exercício de 2019 de R$ 153.315,56 (cento e cinquenta e três 
mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). 
 

De todo o exposto, a análise dos números da Companhia para o exercício de 
2019 demonstra que a empresa continua firme em seu propósito de sanear suas contas 
para alcançar o tão almejado equilíbrio financeiro, sem perder o foco no trabalho a ser 
desenvolvido, nos resultados que devem ser obtidos relativos aos objetivos buscado 
pela Agência Curitiba. 

 

Quanto aos resultados, em que pesem todos os esforços para sanear a 
Companhia, as principais ações da Agência Curitiba foram potencializadas e vem 
alcançando resultados cada vez mais expressivos, como veremos a seguir: 

 

Vale do Pinhão: Visa promover e fortalecer o ecossistema voltado à inovação, 
tecnologia e empreendedorismo, reposicionando o município de Curitiba como 
destaque dentre as cidades inovadoras, inteligentes e disruptivas. 
 Dando continuidade às atividades desenvolvidas em 2017 e 2018, como reflexo 
do desenvolvimento do ambiente de inovação da cidade, Curitiba manteve-se 
como a sede nacional do Smart Cities Expo Congress da FIRA BARCELONA, 
principal evento mundial sobre o tema.  
Curitiba manteve-se entre as três cidades mais inteligentes e conectadas do País 
no ranking da Urban Systems, ranking especializado na matéria e que analisa 
mais de 80 indicadores de desenvolvimento urbano para elaborar o ranking de 
cidades inteligentes no Brasil. 
O aplicativo Saúde Já recebeu o Prêmio Internacional por transformação Digital 
no Smart City Expo Latam e o Programa Hortas do Chef foi finalista no Smart 
City World Expo Congress, realizado em Barcelona em novembro de 2018 e, em 
2019, Curitiba foi escolhida como uma das seis cidades mais inteligentes do 
mundo no mesmo evento, com o projeto do Vale do Pinhão, projeto este 
vinculado à Agencia Curitiba. 
O projeto do Farol do Saber e Inovação iniciado em 2017 e os programas de 
adensamento da cultura empreendedora e de inovação vem sendo realizados 
reiteradamente pela Agência Curitiba, como o Paiol Digital e os eventos 4.0, bem 
como com o lançamento do edital do segundo Worktiba, que recebeu novos 
coworkers em 2019 e teve a abertura do Worktiba Cine Passeio. 
 

Fundo de Inovação do Município de Curitiba — Trabalho coordenado pela 
ACD envolveu diferentes atores, públicos e privados, encaminhado ao Município 
e à Câmara dos Vereadores, a Lei foi aprovada, sancionada e publicada em 
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novembro de 2019, está em fase de implantação e regulamentação. 
 

Espaços Empreendedores (MEI) — os Espaços do Empreendedor somam, ao 
todo, 9 (nove) Espaços ativos, oferecendo orientação e formalização de MEIs, 
além de consultas comerciais, consultoria em gestão, emissões de documentos, 
suporte à Declaração Anual do Simples Nacional, sedo que todos eles foram 
premiados pelo SEBRAE pela excelência em atendimento aos pequenos 
empreendedores. 
 

 Bom Negócio — Programa resgatado pela atual gestão da Agência, 
modernizado e transformado em uma jornada empreendedora, com parceria de 
mais de 20 instituições de da área de educação da cidade, entre universidades, 
faculdades, escolas e startups, e com três ciclos de ensino: um de ensino à 
distância, um semipresencial e um presencial. 
 

Curitiba Tecnoparque — o Programa foi reativado em junho de 2018 e, após a 
formação do novo comitê de fomento para analisar os projetos apresentados, 
atingiu em 2019 a marca de 100 empresas participantes do Programa. 
 

Programa Empreendedora Curitibana: O Prêmio, antes bienal, foi 
transformado em uma jornada de empreendedorismo feminino (mantendo a 
premiação a cada dois anos), atingindo e capacitando mais de 1500 mulheres em 
2019 e com a realização de um festival de empreendedorismo feminino que 
contou com a participação de mais de 600 empreendedoras. 
 
Desta forma, do exposto, demonstra-se que o trabalho sério e responsável que 

vem sendo desenvolvido na Agência vem colhendo resultados expressivos, mesmo com 
as medidas de saneamento que vem sendo aplicadas para trazer as contas da 
Companhia para uma situação de equilíbrio. 
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