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É o pr incipal  programa municipal  
de incent ivo f iscal  à  inovação tecnoló-
gica.  Através dele a empresa pode 
conseguir  a  redução da al íquota de 
tr ibutação do ISS ( Imposto sobre 
Serviços)  de 5% para 2%,  durante o 
tempo de desenvolv imento de inova-
ções tecnológicas.  A proposta de 
adesão ao programa é aval iada a 
par t i r  de um processo prévio de 
autor ização de enquadramento,  junto 
ao Comitê de Fomento (COFOM),  o 
qual  é  composto por  representantes 
dos atores da chamada “tr íp l ice 
hél ice”  do ecossistema,  ou seja ,  
universidades,  poder públ ico e ent ida-
des do terceiro setor.

O Cur i t iba Tecnoparque tem suas 
or igens no programa Parque de Softwa-
re (Lei  Complementar  nº 22/21998) ,  
pr imeiro do gênero no país.  sendo 
atualmente regido pela Lei  Complemen-
tar  nº 64/2007.

O retorno para a economia da 
cidade vai  a lém das questões tr ibutá-
r ias ,  pois ,  requal i f ica a cadeia produt i -
va ,  aquece as re lações comerciais ,  gera 
tur ismo de negócios,  in jeta recursos na 
economia local ,  aumenta a c i rculação 
de bens e serv iços,  gera emprego e 
renda,  ampl ia a re lação e a demanda 
por formação prof issional  qual i f icada,  
dentre muitos outros ref lexos posit ivos 
para a c idade,  estado e país.

Curitiba Tecnoparque
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O Programa Cur i t iba Tecnoparque é 
uma ação da Prefei tura de Cur i t iba ,  cujo 
a unidade gestora é a Agência Cur i t iba 
de Desenvolv imento e Inovação SA.  Tem 
por foco o incent ivo à tecnologia inova-
dora,  que alavanca os negócios das 
empresas nele enquadradas,  t ransforma 
a economia da cidade e ,  o  mais impor-
tante ,  melhora a v ida das pessoas.

Consiste na promoção do potencial  
cr iat ivo das empresas de al ta tecnolo-
gia v isando  repercut i r  em impactos 
econômicos,  sociais  e ambientais.  O 
Município apoia a pesquisa e fomenta o 
desenvolv imento de novas tecnologias,  
a  par t i r  da concessão do regime dife-
renciado de tr ibutação do ISS,  que 

Prefácio da UGP

“ . . .o incentivo à tecnologia inovadora,  
que alavanca os negócios das empresas 
nele enquadradas,  t ransforma a econo-
mia da cidade e,  o mais impor tante,  me-
lhora a vida das pessoas.”  

fornece o fôlego adic ional  para que a 
empresa conceba/implante produ-
tos/processos inovadores.

Todo conhecimento precisa ser  
socialmente út i l .  E le  tem de transbordar 
e ser  compar t i lhado para que todos,  
sejam empresas,  universidades,  poder 
públ ico ou sociedade,  se unam, forman-
do um ecossistema de ciência ,  tecnolo-
gia e empreendedorismo cada vez mais 
envolvente e v ibrante.

A inovação é propulsora do cresci -
mento intel igente de uma cidade.  Nesse 
ponto,  Cur i t iba tem se destacado mun-
dialmente.
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"É percept ível  que Cur i t iba se desta-
ca em diversos setores da economia.  
Ant igamente,  t ínhamos as empresas de 
tecnologia sendo tratadas de forma 
segmentada dos outros setores.  Hoje ,  a  
tecnologia se encontra presente nos 
var iados segmentos e se tornou um 
fator  de competi t iv idade para os mode-
los de negócio.  A tecnologia como 
transversal  aos setores é uma ferra-
menta propulsora do desenvolv imento 
econômico,  promovendo inovações 
capazes de tornarem negócios locais 
competi t ivos ao nível  mundial !

Com o Programa Cur i t iba Tecnopar-
que,  podemos ver  empresas de base 
tecnológica invest i rem em inovação,  
(separar  f rase)  não somente com o 
recurso proveniente da redução do ISS,  

mas dest inarem orçamentos própr ios 
em novos processos,  produtos e serv i -
ços.  Nos úl t imos dois anos,  a  mobi l iza-
ção do ecossistema em for talecer  
empresas de base tecnológica apresen-
taram um crescimento no acesso ao 
Programa. Atualmente,  contamos com 
mais de 120 empresas que foram e/ou 
estão promovendo inovações.

O SEBRAE tem o papel  de desenvol -
ver  a competi t iv idade das micro e 
pequenas empresas,  para que possam 
crescer.  Para esses por tes ,  o acesso ao 
Programa Cur i t iba Tecnoparque além de 
proporcionar folga para as empresas 
invest i rem em inovação,  promovem o 
empreendedorismo por opor tunidade,  o 
qual  é  t ransformador para o crescimen-
to da c idade" .

“ . . .o acesso ao Programa Curit iba Tecnoparque 
além de proporcionar folga para as empresas inves-
t i rem em inovação,  promovem o empreendedorismo 
por opor tunidade,  o qual  é transformador para o 
crescimento da cidade”.

Vinicius Gal indo de Mello,
Coordenador Setor ial  -  Tecnologia do

SEBRAE e Relator  no COFOM.

Relato - Vinicius de Mello
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Mais do que um programa de 
incent ivo f iscal ,  o  Cur i t iba Tecnopar-
que tem se consol idado como um 
impor tante instrumento de pol í t ica 
públ ica ,  voltado para a geração de 
empregos e renda.  Se por  um lado as 
empresas podem receber um abat i -
mento na al íquota do ISS recolhido,  
por  outro f i rma compromissos com o 
município de cr iar  um ambiente favo-
rável  a  inovação.

Mais do que a ofer ta de produtos e 
serv iços inovadores,  o Cur i t iba Tecno-
parque tem incent ivado as empresas a 
adotarem prát icas sustentáveis que 
podem exercer  impactos diretos no 
dia-a-dia da organização.  Dentre esses 
fatores podemos ci tar  a estratégia 
organizacional ,  incorporando a inova-
ção como fator  de diferenciação 
competi t iva ,  a  mudança na estrutura 
com a cr iação de t imes exclusivamen-
te voltados para a ident i f icação,  anál i -
se e aproveitamento de opor tunidades,  

a  dest inação de recursos f inanceiros e 
econômicos para sustentar  as ações e 
processos necessár ios o desenvolv i -
mento de produtos e serv iços inovado-
res,  bem como,  a cr iação e for taleci -
mento de parcer ias com universidades 
e inst i tutos de pesquisa.  

Com o programa Cur i t iba Tecno-
parque,  as empresas tem se tornado 
mais competi t ivas ao mesmo tempo 
que a c idade colhe os benef íc ios de 
ter  empresas saudáveis e inovadoras,  
contr ibuindo para a cr iação de um 
ecossistema atraente para a cr iação e 
incorporação de novas empresas de 
base tecnológica.

A Universidade Federal  do Paraná 
se orgulha de contr ibuir  para a conso-
l idação dessa in ic iat iva como também 
de ser  parceira de diversas empresas 
que fazem da inovação um impor tante 
instrumento para a construção de uma 
sociedade melhor.

“Com o programa Curit iba Tecnoparque as empresas tem se tornado 
mais competit ivas ao mesmo tempo que a cidade colhe os benefícios 
de ter  empresas saudáveis e inovadoras.”  

Cleverson Renan da Cunha,
Professor do Depar tamento de

Administração da UFPR e Relator  no COFOM.

Relato - Cleverson Renan da Cunha
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Daniel  Scandian,
CEO MadeiraMadeira

Relato - Daniel Scandian

Hernan Or t i ,
CFO HeroSpark

Relato - Hernan Orti

O programa Tecnoparque através da agência Cur i t iba ,  fo i  fundamental  para nos 

permite a lavancar novas vert icais de negócio que estavam surgindo (marketplace 

e guide shop) ,  através de invest imento em tecnologia ,  pessoas e s istemas,  levan-

do a companhia a fortalecer  e  aumentar  sua presença no varejo onl ine e f ís ico.

O programa Tecnoparque,  permit iu à empresa fortalecer  o invest imento no produ-

to de forma a dar  mais ferramentas,  ta is  como SparkStart  e  SparkFunnels para os 

emprendedores digi ta is  terem sucesso nos seus negócios,  assim como também 

ajustar  o modelo de negócio através do SparkMembers e SparkPay para poderem 

atender cada vez mais pessoas que não conseguem inic ia lmente pagar um plano 

Premium.



Metodologia

O ar t igo 1º da Lei  Complementar  nº 
64/2007,  bem como o inciso X,  do 
ar t igo 6º e o ar t igo 22,  do Decreto nº 
310/2008,  def inem a Agência Cur i t iba 
como Unidade Gestora e suas compe-
tências no acompanhamento das 
empresas enquadradas e par t ic ipantes 
do refer ido Programa.

Anualmente,  no segundo semestre ,  
é  apl icada pela UGP uma pesquisa 
geral  com todas as pessoas jur íd icas 
benef ic iár ias do programa,  levantando 
dados do úl t imo tr iênio.

No campo econômico e social ,  a  
pesquisa v isa conhecer e aval iar  os 
impactos temporais do incent ivo na 
at iv idade produt iva ,  bem como,  as 
possíveis contr ibuições do processo 
inovador em termos econômicos e 
sociais  para o município.

Em termos administrat ivos,  pretende 
aval iar  a  evolução das empresas como 
grupo benef ic iár io do incent ivo do 
programa frente às empresas que dele 
não par t ic ipam. Por f im,  anal isar  opor tu-
nidades de aperfeiçoamento na própr ia 
metodologia de proposta,  anál ise ,  
ingresso e gestão de compromissos no 
âmbito do programa.

As informações f iscais e demais 
conteúdos sensíveis da at iv idade empre-
sar ia l  e  de ident i f icação contam com 
sigi lo  garant ido por  le i  e  não são divul -
gadas indiv idualmente ou sem anonimi-
zação.

Em 2020,  a  metodologia foi  atual iza-
da e s impl i f icada em forma de pesquisa 
de desempenho,  a  par t i r  de um formulá-
r io v i r tual ,  desenvolv ido na plataforma 
Microsoft  Forms.  Os campos do formu-
lár io padrão da refer ida pesquisa se 
encontram esclarecidos no Anexo I  
desta publ icação.  [L ink de acesso] .

Foi  real izado um encontro com 
representantes das empresas,  no dia 04 
de dezembro de 2020,  quando o formulá-
r io e a metodologia de preenchimento 
foram apresentados e esclarecidos.  O 
conteúdo da reunião foi  gravado pela 

UGP,  f icando disponível ,  mediante 
demanda,  a  todas as empresas par t ic i -
pantes do programa.

A empresa além de preencher o 
formulár io com seus dados do exercí -
c io 2019,  também dever ia apresentar  
uma car ta padronizada declarando a 
regular idade,  ou seja ,  a  manutenção 
dos requis i tos mínimos de par t ic ipação 
do programa. As par t ic ipantes da 
pesquisa também precisaram anexar 
documentação de atual ização de dados 
da empresa,  ta is  como meios de conta-
to ,  a l terações no estatuto ou ato cons-
t i tut ivo ,  composição societár ia  e ende-
reço das instalações em Curi t iba ,  o que 
f izeram através da disponibl ização dos 
arquivos digi ta l izados de ta is  docu-
mentos por l inks de acesso a nuvem 
web.

Todas as empresas que já  par t ic i -
pavam ou ingressaram no programa,  

até a data da apl icação da pesquisa 
(outubro a dezembro de 2020) ,  foram 
convidadas a par t ic ipar  da pesquisa.  
Contudo,  aperfeiçoando o monitora-
mento,  somente as empresas que 
ingressaram até 31 de dezembro de 
2019 foram consideradas para a compi-
lação de dados do presente re latór io.  
Por tanto,  houve uma atual ização geral  
no que se refere ao desempenho agre-
gado em comparação à publ icação 
anter ior  (2018) ,  que considerava o valor  
nominal  agregado de todas as respon-
dentes,  independentemente da data de 
ingresso.
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de dezembro de 2020,  quando o formulá-
r io e a metodologia de preenchimento 
foram apresentados e esclarecidos.  O 
conteúdo da reunião foi  gravado pela 

UGP,  f icando disponível ,  mediante 
demanda,  a  todas as empresas par t ic i -
pantes do programa.

A empresa além de preencher o 
formulár io com seus dados do exercí -
c io 2019,  também dever ia apresentar  
uma car ta padronizada declarando a 
regular idade,  ou seja ,  a  manutenção 
dos requis i tos mínimos de par t ic ipação 
do programa. As par t ic ipantes da 
pesquisa também precisaram anexar 
documentação de atual ização de dados 
da empresa,  ta is  como meios de conta-
to ,  a l terações no estatuto ou ato cons-
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reço das instalações em Curi t iba ,  o que 
f izeram através da disponibl ização dos 
arquivos digi ta l izados de ta is  docu-
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convidadas a par t ic ipar  da pesquisa.  
Contudo,  aperfeiçoando o monitora-
mento,  somente as empresas que 
ingressaram até 31 de dezembro de 
2019 foram consideradas para a compi-
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nominal  agregado de todas as respon-
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ANOS

MÉDIA DE IDADE
DAS EMPRESAS

Perfil

77 EMPRESAS
RESPONDENTES

PORTE

Microempresa

Grande Porte
Médio Porte

41,56%

38,96%

18,18%

1,3%

Pequeno Porte

SETOR

88,31%

5,19%
3,9% 2,6%

Construção

Industrial
Comercial
Prestação de Serviços

Atividades não em TI Atividades em TI

CNAE PRINCIPAL

35,06%

64,94%

CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA

Maior Quantidade
de Empresas

Menor Quantidade
de Empresas
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Faturamento

0,99

3,43

1,05 1,16
1,56

4,77

3,963,85

SERVIÇOS GERAL

O faturamento global  fo i  de R$ 
4,77 bi lhões  em 2019,  o que represen-
ta um crescimento de 20% em relação 
ao ano anter ior  e  39% em relação a 
2016.  Já no que se refere ao fatura-
mento exclusivo em serviços,  sobre o 
qual  se apl ica o incent ivo f iscal  do 
programa,  o valor  fo i  de R$ 1,56 
bi lhão ,  ou seja ,  houve um aumento de 
34% em relação ao ano anter ior  e  57% 
em relação a 2016,  pr imeiro ano da 
sér ie  h istór ica.

FATURAMENTO GERAL E EM SERVIÇOS - SÉRIE HISTÓRICA

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

2016 2017 2018 2019
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FATURAMENTO GERAL E EM SERVIÇOS - POR PORTE DE EMPRESA

FATURAMENTO TOTAL

FATURAMENTO - ISS

FATURAMENTO TOTAL FATURAMENTO - ISS

Grande
Porte

Médio
Porte

Pequeno
Porte

Micro-
empresa

FATURAMENTO GERAL E EM SERVIÇOS - EMPRESAS COM CNAE PRIMÁRIO EM TI

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

3,40 Bi

1,20 Bi

0,17 Bi

0,12 Bi

0,00 Bi

0,00 Bi

0,57 Bi

0,86Bi

Empresas de Grande Por te 
concentram 71,27% do fatura-
mento Geral  e  32% do faturamen-
to em Serviços,  no ano de 2019.

Empresas de Médio Por te 
concentram 25% e 53,2% dos 
faturamentos Geral  e  em Servi -
ços,  respect ivamente.

Destaque para o faturamento 
Geral  das empresas de Grande 
Por te ,  onde a inf luência do fatu-
ramento em Serviços é s ignif ica-
t ivamente menor.

Empresas com CNAE princi-
pal  em TI  representam R$ 3,10 
Bi lhões (61,5%) do faturamento 
total  no programa e R$ 0,91 
Bi lhão (58%) do faturamento de 
serviços,  em 2019.

Enquanto isso,  empresas em 
outros setores,  faturaram R$1,67 
Bi lhão (38,5%) no geral  e  R$ 0 ,63 
Bi lhão (42%) em serviços.

3,10 Bi

0,91 Bi

1,67 Bi

0,63 Bi

Atividades em TI Atividades não em TI
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Empregos

A soma total  de empregos em 2019 foi  de 13,1 mil .  Isso representa um cresci -
mento de 43% em relação ao ano anter ior  e  50% em relação a 2016.  Desse total ,  7,3 
mil  empregados  possuem nível  superior  de ensino formal ,  o  que representa 56% do 
total  de empregos no exercic io de 2019.  Comparat ivamente,  o total  de empregos 
cresceu 50% em 2019 e 70,7% super ior  a 2016.

Quanto à par t icipação feminina ,  questão constante a par t i r  da pesquisa de 2019,  
foram mapeados 4.463 empregos ocupados por mulheres  nas empresas do progra-
ma nesse ano,  ou seja ,  34,2% dos empregos totais .  Dessas mulheres,  108 ocupam 
cargos em nível  de direção em suas organizações.

90% dos empregos estão 
em empresas de médio ou 
grande por te.  Dos 13,1 mi l  
empregos informados em 
2019,  6 ,1 mi l  vagas nas 
empresas de grande por te e 
5 ,7 mi l  nas empresas de 
médio por te.

Já as empresas de peque-
no por te informaram 1,2 mi l  
colaboradores,  o que repre-
senta 9 ,2% do total .

EMPREGOS TOTAIS E EM NÍVEL SUPERIOR - SÉRIE HISTÓRICA

EMPREGOS TOTAIS NÍVEL SUPERIOR

8.667

4.294

8.609 9.116

13.046

7.332

4.8784.408

2016 2017 2018 2019

EMPREGOS TOTAIS POR PORTE DE EMPRESA - 2019

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

6,1 Mil

5,7 Mil

1,2 Mil

Grande Porte Médio Porte

Pequeno Porte Microempresa
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Quanto a par t icipação e l iderança femini-
na ,  foram mapeados 4.463 empregos ocupa-
dos por mulheres  nas empresas do programa 
em 2019,  ou seja ,  34,2% dos empregos totais ,  
vale ressaltar  que ta l  desempenho f icou acima 
da média nacional  para o setor  de TI ,  que é de 
20%,  segundo dados do CAGED. Do total  de 
colaboradoras,  108 ocupam cargos em nível  de 
direção em suas organizações.

65% dos empregos estão em 
empresas com CNAE principal  
em atividades de TI.  Dos 13,1 mi l  
empregos registrados ao todo em 
2019,  um total  de 8 ,6 mi l  são de 
empresas cujo CNAE pr incipal  
possui  re lação com at iv idades de 
Tecnologia da Informação.  Os 
outros 4 ,4 mi l  estão em at iv ida-
des não re lacionadas à Tecnolo-
gia da Informação.

EMPREGOS TOTAIS COM CNAE PRINCIPAL EM TI - 2019

ATIVIDADES DE TI ATIVIDADES NÃO EM TI

8,6 Mil

4,4 Mil

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão de Incentivos Fiscais ,
Curi t iba Tecnoparque.

4.463
MULHERES

EMPREGADAS

EMPREGOS
TOTAIS

34,2%
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Equipe P&DI

Um total  de 2,7 mil  colaboradores 
integrava as equipes de P&DI das empresas 
do Tecnoparque,  em 2019.  Destes,  um total  
de 2,2 mil  era par te da equipe interna ,  
representando um crescimento de 50% em 
relação ao ano anter ior  (2018) e de 77% em 
relação a 2016.  Por outro lado,  houve 
redução do total  de colaboradores terceir i -
zados,  em contraste ao incremento da 
equipe interna e ampl iação de outros cola-
boradores contratados por projeto.  O que 
pode indicar  uma tendência ,  mesmo que 
hipotét ica ,  de apropr iação da base de 
competência para o desenvolv imento das 
novas tecnologias por  par te das empresas 
benef ic iár ias.

EQUIPE DE P&DI POR TIPO DE CONTRATAÇÃO - SÉRIE HISTÓRICA

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

2016

2017
2018
2019

1.146
1.227 1.255

2.164

213 227 279
151 157 166 253

367

1.516
1.620

1.787

2.682

Equipe
interna
P&DI

Equipe
terceirizada

P&DI

Outros
Colaboradores

P&DI

Equipe
total em

P&DI
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Qualificação P&DI

Nas equipes dedicadas a P&DI ,  55% dos colabo-
radores possuem graduação de nível  Super ior,  ou 
seja ,  um desempenho 31% super ior  ao ano anter ior,  
com 1.470 colaboradores formados por IES.  Ainda,  
houve crescimento em todos os demais graus de 
instrução dos colaboradores,  o que demonstra uma 
distr ibuição heterogênea entre as opor tunidades de 
emprego em relação ao emprego nas empresas 
benef ic iár ias.  Merece destaque o crescimento,  em 
92%,  do total  de empregados com t i tu lação de 
Mestrado,  em relação ao ano anter ior  (2018).  Ainda,  
ta l  desempenho é mais do que o dobro do registrado 
em 2016.

EQUIPE DE P&DI POR GRAU DE QUALIFICAÇÃO - SÉRIE HISTÓRICA

TOTAL EQUIPE

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

2016

2017
2018
2019

Ensino
médio/técnico

completo

87 69 61

17
3

Mestrado

60 63 69 13
3

Pós Graduação

26
6

29
4

33
5 39

7

Doutorado

32 37 40 56

Superior
incompleto

13
7

14
7

16
3

45
3

Superior
completo

93
4 10

10 11
19

14
70

1.516

1.620

1.787

2.682

2016

2017

2018

2019
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Valor investido em equipe P&DI
Observa-se um crescimento muito impor tante 

dos invest imentos em equipes de PD&I ,  no per iodo 
de anál ise.

O valor total  investido na equipe de P&DI foi  3,5 
vezes superior  ao total  captado do ISS pelas 
empresas do programa .  A inda,  enquanto a renúncia 
do Município aumentou em 24%,  em 2019,  o valor  
invest ido diretamente em equipe para desenvolv i -
mento cresceu 57%,  conforme informado pelas 
empresas benef ic iár ias.

COMPARATIVO ISS CAPTADO (3%) E MONTANTE INVESTIDO EM EQUIPE P&DI
SÉRIE HISTÓRICA

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

2016

2017

2018

2019

ISS Captado (3%)

Valor investido em Equipe P&DI

41,74

189,69

33,57

31,64

113,40

29,66

104,30

120,65
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Infraestrutura em P&DI
Em 2019,  foram invest idos R$38,6 

milhões em infrastrutura para P&DI  nas 
empresas do Cur i t iba Tecnoparque.  Esse 
valor  representa o dobro do invest ido no 
ano anter ior  (2018) e 147% a mais que o 
invest ido em 2016.  É possível  v isual izar  
uma concentração em aquisição de 
máquinas e equipamentos e de softwa-
res e l icenças.  Especif icamente,  em 
relação a softwares e l icenças,  houve 
elevado crescimento em 2019,  at ingindo 
R$13,8 mi lhões,  ou seja ,  284% super ior  
ao ano anter ior.

VALORES EMPREGADOS EM INFRAESTRUTURA PARA P&DI - SÉRIE HISTÓRICA

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

2017

24,39

3,65

16,22

0,88

Imóveis e Instalações Manutenção em máquinas
e equipamentos

Softwares, licenças

Total

Máquinas e equipamentos

2016

15,59

0,70

9,17

1,01

2019

38,60

13,81

1,03

18,24

5,52

2018

18,99

1,75

12,54

1,124,70

3,64

3,59



Parcerias para P&DI
Foram informados 133 acordos,  parce-

rias e convênios,  relacionados a P&DI ,  em 
2019.  Isso representa um aumento de 213% 
em relação ao ano anter ior  (2018).  Nesses 
acordos,  parcer ias e convênios,  as empresas 
af i rmam ter  invest ido R$58,8 milhões ,  o  que 
representa um impor tante crescimento,  na 
ordem de 450% em relação ao per íodo ante-
r ior.

Um total  de 31 projetos de co-inovação ,  
com valor  total  invest ido de R$1,6 milhão ,  
foram informados em 2019.  No que se refere 
às parcer ias com Inst i tu ições de Ensino 
Super ior  ( IES) ,  embora a quant idade total  de 
convênios tenha sofr ido uma sensível  redu-
ção de 32%,  saindo de 61 convênios em 
2018 para 41 convênios em 2019 ,  por  outro 
lado,  o valor  g lobal  invest ido nesses ajustes 
cresceu em 339%,  comparando-se a 2018,  
at ingindo R$2,9 milhões .

QUANTIDADE DE ACORDOS, PARCERIAS E CONVÊNIOS - SERIE HISTÓRICA

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

38

17,34
30

13,55

48

10,71

133

58,83

Quantidade de acordo,
parcerias e convênios

Investimento (Milhões de R$)

2019201820172016

1,6 mi
em co-inovação

em 2019

31
projetos

41
convênios

2,9 mi
em convênios

com IES em 2019
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Valores investidos em projetos
Verif ica-se um crescimento expressivo no valor  

total  empregado pelas empresas em projetos de 
inovações tecnológicas no exercíc io 2019,  o qual  
at ingiu R$124,88 milhões ,  representando um acrésci -
mo de 226% em relação ao ano anter ior  (2018).

Em contrapar t ida,  o ISS captado pelas empresas 
para apl icação nos projetos chegou a R$41,74 
milhões  em 2019,  ou seja ,  24% a mais que em 2018.

É provável  que tal  desempenho posit ivo tenha 
sido favorecido pelo ambiente de negócios que se 
intensif icou na cidade,  a par t ir  do ecossistema de 
inovação e empreendedorismo Vale do Pinhão.

RECURSOS EMPREGADOS (R$ MILHÕES) - POR FONTE DE APLICAÇÃO

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

2016

2017
2018
2019

31
,7

7

35
,2

7

38
,7

1

12
4,

88

61
,4

4

66
,9

2

72
,2

7

16
6,

62

41
,7

4

33
,5

7

31
,6

4

29
,6

6

Recurso próprio ISS captado (3%) Valor total empregado
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Valores investidos em projetos

Novos produtos e mercado

Observa-se que,  a  par t i r  de 2019,  a  ampl iação da par t ic ipação do capita l  própr io 
das empresas no desenvolv imento das novas tecnologias foi  expressivamente maior  
do que o valor  captado (3%) do ISS.  A par t ic ipação do ISS captado no valor  total  
apl icado nos projetos sofreu redução na ordem de 24% em relação a 2018,  a l terando 
a sér ie  h istór ica de 2016 a 2018 que,  até então,  v inha se mantendo próxima a 50%.

Tal desempenho pode ser atr ibuído à acentuação das at ividades do arranjo 
produtivo voltados para o desenvolvimento inovações tecnológicas.  O incentivo 
f iscal  proporcionado pelo Curit iba Tecnoparque contr ibuiu para melhorar a perfor-
mance das empresas no mercado e repercutiu posit ivamente na economia da 
cidade.

143 novos produtos,  oriundos de P&DI,  foram 
colocados no mercado em 2019 pelas empresas 
do programa. Isso representa uma ampl iação de 
43% em relação ao ano anter ior  (2018).  No que se 
refere ao grau de encadeamento dos novos produ-
tos/serviços no mercado foram informados 894,2 
mi l  c l ientes adotantes.  Também, foram relatados 
2 ,9 mi l  fornecedores diretos de insumos para o 
desenvolv imento de novas tecnologias.  [A presente 
questão foi  incluída a par t i r  da pesquisa apl icada 
em 2019,  não havendo disponibi l idade da sér ie  
h istór ica completa]

PROPORÇÃO DO ISS CAPTADO (3%) SOBRE O TOTAL INVESTIDO EM PROJETOS

Fonte:  Agência Curi t iba de Desenvolvimento,  Gestão
de Incentivos Fiscais ,Curi t iba Tecnoparque.

Percentual de recursos ISS

48% 47% 48%
24%
201920182016 2017

2,9 mil
fornecedores em 2019

894,2 mil
clientes em 2019

143 produtos de
PDI em 2019
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Controles externos de resultado

Relatór io do Depar tamento de Rendas Mobi l ia-
r ias ,  da Secretar ia Municipal  de Finanças,  órgão 
responsável  pelo controle de tr ibutação de ISS no 
município de Cur i t iba ,  revelou o histór ico de 
tração posit iva na performance tr ibutár ia do ISS 
pelas empresas enquadradas no programa Cur i t i -
ba Tecnoparque.  Comparat ivamente,  em 2019,  as 
empresas com natureza de at iv idade econômica 
pr incipal  v inculada à tecnologia em geral  (que 
faturam serviços a 5% no ISS) registraram cresci -
mento percentual  de 12% em relação a 2018.  
Enquanto isso,  as empresas par t ic ipantes do 
Cur i t iba Tecnoparque (que contam com a redução 
do ISS proporcionada pelo programa,  faturando a 
2%) t iveram uma performance posit iva de 24%,  ou 
seja o dobro que a total idade das empresas de 
tecnologia.  As empresas do Cur i t iba Tecnoparque 
saíram de uma trbutação de R$33,6 mi lhões em 
2018 para R$41,7 mi lhões recolhidos aos cofres 
públ icos em 2019.

DESEMPENHO FISCAL (ISS) EM TECNOLOGIA - SÉRIE HISTÓRICA

Fonte:  SMF/FRM. Gráfico:  Agência Curi t iba de
Desenvolvimento S.A,  Gestão de Incentivos Fiscais ,
Programa Curit iba Tecnoparque.

ISS Recolhido (5%) - Setor TI

ISS Recolhido (2%) - Tecnoparque

ISS Captado (3%) - Tecnoparque

66,15

22,38

33,57

74,03

27,83

41,74

2018 2019

Nota:  A migração 
de empresas de tecno-
logia ,  com tr ibutação 
a 5%,  para o programa 
Cur i t iba Tecnoparque,  
com tr ibutação a 2%,  
pode ter  inf lu ído 
sensivelmente na 
var iação do recolhi -
mento tr ibutár io entre 
os grupos,  contudo,  
sem impor tância ao 
ponto de def in i r  o 
resultado de anál ise.
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