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1. APRESENTAÇÃO
Em decorrência da atual situação do mundo tomado pela pandemia COVID-19, a FIESC
estruturou um Fundo Empresarial para Reação Articulada de Santa Catarina Contra o Coronavírus
– FERA-SC. Trata-se de um fundo de recursos financeiros e operacionais, com o objetivo de
buscar e viabilizar alternativas que possam solucionar ou amenizar os problemas causados por
esta doença. O FERA-SC mobilizou empresários, especialistas e governo, visando a geração e
apoio às ideias, soluções e tecnologias que possam ser aceleradas e implementadas por meio de
recursos financeiros e/ou operacionais aportados por pessoas, empresas e organizações
interessadas em contribuir para superação deste desafio.

2. OBJETIVO
Este relatório visa apresentar os resultados parciais obtidos pela FIESC através do FERA-SC,
com aporte financeiro ou operacional no desenvolvimento rápido e na implementação de ideias,
tecnologias e soluções que possam contribuir para recuperação das atividades econômicas e
retomada da normalidade protegendo vidas humanas através da prevenção, diagnóstico e
combate a disseminação do novo Coronavírus e o tratamento dos sintomas daqueles
eventualmente infectados. Neste relatório são apresentados os resultados parciais das ações
realizadas no período de execução de 23/03/2020 a 30/04/2020.
A solicitação para o envio dos formulários submetidos de doadores/contribuintes (ANEXO 1) e de
submissão de propostas (ANEXO 2) foram respaldados pelo Termo de Referência do FERA-SC
disponível no site https://www.observatoriofiesc.com.br/ferasc com o detalhamento das
informações para participação dos contribuintes e proponentes de projetos.

3. METODOLOGIA

De acordo com o item 6 – Modo de Funcionamento do Termo de Referência do FERA-SC, os
projetos submetidos foram analisados no âmbito de três categorias prioritárias:
 Soluções de prevenção, diagnóstico e combate à disseminação do vírus e proteção das
pessoas;
 Soluções tecnológicas de combate à doença já instalada;
 Economia da crise - outras soluções para manutenção da economia e bem-estar das pessoas
isoladas.
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O fundo foi operacionalizado por meio do recebimento de projetos enviados para o Grupo Tático
Operacional, através do e-mail (ferasc_projeto@fiesc.com.br), que analisou previamente as
propostas recebidas, esclarecendo dúvidas e solicitando informações complementares aos
proponentes de propostas de projetos para embasamento técnico da proposta. Subsequente a
esta análise, os projetos foram submetidos ao parecer técnico do Comitê Gestor com análise
ponderada e posterior consideração para enquadramento final dos projetos com base nos
seguintes critérios estabelecidos:
 Relevância e impacto do projeto para a sociedade;
 Abrangência da solução;
 Prazo de implementação da solução;
 Viabilidade financeira;

Após o parecer técnico do Grupo Estratégico de Comando, os projetos enquadrados foram
divulgados no site (https://www.observatoriofiesc.com.br/ferasc)

na "Tabela de projetos

enquadrados". Cabe destacar que os projetos não enquadrados receberam o retorno com a
deliberação do Grupo com o parecer não favorável ao enquadramento por não atendimento aos
critérios estabelecidos e em função das prioridades de linhas de apoio. Além disso, demais
projetos que poderiam se enquadrar em outros editais, foram direcionados pelo Grupo Tático
Operacional para que pudessem viabilizar o enquadramento dos projetos, conforme os editais
abaixo:
 Grupo EPI:
Sugerido as empresas o cadastro no site https://www.observatoriofiesc.com.br/suporteproducao-de-epi, onde foi divulgado permanentemente para que os fornecedores possam
atuar nas solicitações do setor público e privado para a fabricação de equipamentos de
proteção individual
 Sebraetec/SEBRAE:
Linha de apoio que subsidia projetos para melhoria de processos, produtos e serviços ou a
introdução de inovações nas empresas e mercados. Orientações e a disponibilização do
formulário estão disponíveis no link https://datasebrae.com.br/sebraetec/.
 Edital de Chamada Pública 07/2020 da FAPESC:
Edital de apoio à inovação no combate à COVID-19. Informações adicionais podem ser
obtidas pelo link:
http://www.fapesc.sc.gov.br/coronavirus-em-sc-empresas-terao-apoio-da-fapesc-paradesenvolver-solucoes/
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O processo de operacionalização das doações ocorreu por meio do contato via chat, ligações,
videocalls e e-mails. Interessados em contribuir e apoiar o FERA-SC, foram orientados a acessar
o site do observatório FIESC para acesso ao Termo de Referência e Formulário de
Doadores/Contribuintes possibilitando um maior entendimento da operação do fundo para
doações de recursos financeiros e/ ou operacionais. Dúvidas específicas apresentadas eram
direcionadas para discussão do Grupo Estratégico de Comando (GEC), e após esclarecidas aos
possíveis doares.
Os

valores

doados

foram

postados

no

site

do

observatório

FIESC

(www.observatoriofiesc.com.br/ferasc), com atualizações diárias tanto das doações como dos
aportes e seu emprego em diferentes causas/projetos. As atualizações das doações também
foram apresentadas nas reuniões do GEC que ocorriam sempre nas terças e quintas-feiras.

4. RESULTADOS

Dentre os critérios estabelecidos para análise dos projetos, o FERA-SC recebeu a submissão total
de 92 projetos com propostas para prevenção, diagnóstico e combate ao Coronavírus. De acordo
com as categorias pré-estabelecidas no termo de referência, 10 projetos foram enquadrados, 52
não se enquadraram, 27 foram considerados incompletos e três estão em análise aguardando o
parecer do Grupo Estratégico de Comando (GEC). (Gráfico 1)

Gráfico 1 – Classificação dos projetos submetidos ao FERA-SC
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Dos dez projetos enquadrados sete estão categorizados como soluções de prevenção,
diagnóstico e combate à disseminação do vírus e proteção das pessoas; dois como soluções
tecnológicas de combate à doença já instalada e um projeto na categoria economia da crise outras soluções para manutenção da economia e bem-estar das pessoas isoladas. Quanto aos
projetos não enquadrados, o FERA-SC orientou os proponentes que viabilizassem as propostas
através dos editais citados, sendo direcionados oito para Grupo de EPI, 12 projetos para
Sebraetec, seis para o Edital Fapesc, e os demais não atendiam aos critérios para
enquadramento.
Na Tabela 1 estão listados os dez projetos enquadrados pelo FERA-SC, onde também constam
informações referente a descrição, benefício, destinação, necessidade de recursos financeiros e
operacionais.
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Tabela 1 – Lista de projetos enquadrados pelo FERA-SC
N° do
Projeto

Benefício

Destinação

Necessidade de Recursos
Financeiros

Aquisição de ventiladores

Aquisição emergencial de 300
ventiladores

Atendimento aos pacientes em fase crítica

Hospitais e
centros de
atendimento

Cada equipamento custa entre US$
15 a 20 mil dólares
Total: US$ 4,5 a 6 milhões de
dólares

002

Aquisição de ventiladores
nacionais adaptados (em
desenvolvimento)

Aquisição de 500 ventiladores

Atendimento aos pacientes em fase crítica

Hospitais e
centros de
atendimento

Cada equipamento custa entre R$
40 a 60 mil
Total: R$ 20 a 30 milhões

003

Aquisição de
equipamentos de proteção
individual para os
trabalhadores da saúde
(médicos, enfermeiros e
técnicos)

Aquisição de máscaras, luvas,
macacão/jaleco, face shield, etc.

Proteção de profissionais de saúde que estão
atendendo a população

Hospitais e
centros de
atendimento

Valor unitário e volumes em fase de
levantamentos e orçamento

004

Atuar como agentes sanitizantes de
Realização de análises
Confirmar a ação antiviral dos
superfícies e ruas não só apenas para
laboratoriais para
produtos já produzidos pela TNS
bactérias mas com espectro confirmado para
validação dos produtos
para aumentar a potencialidade dos vírus e/ou como agentes antivirais aplicados
TNS como potenciais
produtos de desinfecção já utilizados,
tanto no tratamento químico da superfície,
atuadores na prevenção e através da combinação de produtos
como na incorporação em matriz têxtil e
disseminação ao novo
com base em nanotecnologia, com polimérica durante a fabricação de máscaras,
Coronavírus (SARS-Coveficiência comprovada na atuação jalecos, rouparia hospitalar, por exemplo, além
2).
contra fungos e bactérias.
de outras aplicações como em tintas e
revestimentos.

Diversos

R$ 20.000,00 para realização de
análises laboratoriais.

005

Hardware portátil onde o fluxo de ar
Hardware de esterilização
é exposto a câmara de ozônio
de ambientes, capaz de
pressurizado, sendo direcionado a
filtrar de 20 a 300 m³ de ar
filtro de carvão ativado e fibra
por hora, por meio de uma
antibacteriana, garantindo um
unidade que aplica
processo de alta filtragem de gases
biofotônica de Luz
capaz de virtualmente eliminar
Ultravioleta de alta
qualquer agente viral em suspensão
intensidade.
no ambiente em que for instalado.

Esterilizador de contaminantes biológicos
suspensos no ar de ambientes fechados.
Atende pequena escala ou modelos
industriais. Adaptável a equipamentos já
industrializados. Baixo custo de fabricação.
Baixo consumo de energia. Não usa ou
produz químicos ou tóxicos. Não produz
faíscas e aquecimento desprezível. Viável de
aplicação enquanto o ambiente está em uso.

Ambientes
fechados como
hospitais,
enfermarias,
salas, clínicas,
corredores, etc.

R$ 82.600,00
Destinado a cabeça de produção,
com 30 unidades emergenciais em
15 dias, enquanto se busca
parceiro industrial para
licenciamento de produção em
escala e certificação Inmetro.

006

Testes de RT-q PCR para
identificação do
coronavírus COVID-19,
em escala populacional

Efetuar testes em escala massiva para
COVID-19 por testes moleculares, com o fim
de identificar e mapear o estado e evolução
da contaminação, seja em pessoas com

Será solicitado
indicação da
Secretaria de
Saúde sobre os

R$120.000,00
Para aquisição de insumos.

Nome do Projeto

Descrição

001

Desenvolvimento de novo processo
de lab. para testes moleculares de
COVID-19 (RT-PCR), com
capacidade de testar no mínimo

Necessidade
de Recursos
Operacionais
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10.000 pessoas ao preço de R$12,00
por pessoa.

sintomas ou assintomáticas, a um custo
inferior a 10% dos custos atualmente
praticados no mercado. Com o resultado,
formaremos um banco de dados com os
resultados populacionais da frequência do
COVID-19 em uma amostragem de mais de
500 mil pessoas nos primeiros 30 dias da
operação ampla.

A SGS é um novo tipo de sociedade
empresarial que tem por objetivo a
concessão de garantias a seus
sócios participantes (MPEs), para
que estes tenham acesso a
financiamentos no mercado
financeiro. A SGS se coloca como
alternativa para facilitar o acesso a
recursos financeiros, contribuindo
para a recuperação econômica do
país frente a crise provocada pela
pandemia do COVID-19.

Facilitar o acesso ao crédito para milhares de
pequenos empreendedores catarinenses.
Estima-se que da criação da SGS até o
primeiro ano mais de 4.000 empreendedores
catarinenses sejam beneficiados.

Transporte logístico por meio de
aeronaves particulares para o interior
de SC visando a distribuição de
materiais como, teste rápido Covid19, cloroquina, EPIs e respiradores.

Atendimento emergencial a calamidade
pública nacional com atendimento imediato
aos profissionais de saúde, nas unidade
regionais do Estado de SC.

009

Equipamento para
bloquear proliferação
vírus, bactérias e fungos
em superfícies e
ambientes coletivos e
hospitalares

Torre de Luz Ultra Violeta, com
comprimento de onda de 254nm,
estrutura em aço inox, que permite e
amplia a refração dos raios Ultra
Violeta. Aparelho elétrico, bivolt (NR
10 e NBR 5410), com timer de
acionamento.

Sistema usa lâmpadas UV Germicidas. Sem
impacto ambiental, sem uso de químicos,
baixo consumo elétrico, baixo custo de
manutenção e rápida eficiência na sua ação.
Com o uso deste equipamento teremos uma
ação mais efetiva na desinfecção de
ambientes, como: hospitais, ônibus e
ambientes de uso coletivo, diminuindo tempo
e aumentando eficiência da desinfecção
destes locais.

010

Desenvolvimento de
teste rápido para
detecção visual do
SARS-CoV-2 em
amostras biológicas

Utilizando a técnica de
amplificação isotérmica
mediada por loop, o
material genético viral do
COVID-19 em

Entrega de testes rápidos e que
podem ser feitos em praticamente
qualquer lugar para a identificação
direta de material genético do vírus
SARS-CoV-2.

007

Constituição e
operacionalização da
primeira Sociedade de
Garantia Solidária em
Santa Catarina (SGS-SC)

008

Apoio aéreo AeroclubeSC
- Missão de combate ao
COVID-19

grupos a serem
testados, com a
sugestão inicial
de profissionais
de saúde e
policiais.

R$ 18.000,00, sendo:
R$ 8.400,00 para realização de
reuniões para discutir a
regulamentação e a divulgação da
SGS em SC. R$ 9.600,00 para
elaboração de material didático
para distribuição aos micro e
pequenos empreendedores
(criação, diagramação e impressão
de 3.000 cartilhas)

Unidades
regionais de
saúde de todo o
Estado de SC

R$ 20.000,00
Auxílio-combustível para as
aeronaves.

R$ 100.000,00
Valor por equipamento R$ 9.979,00
Desinfecção de
para uso em ambientes com até
ambientes e
60m³ com tempo de 10 minutos de
veículos
exposição para desinfecção de
superfícies e ambientes.

Consultórios
médicos,
hospitais,
governos
municipais,

R$ 62.045,00 - Hora
máquina/equipamento,
terceiros, material
consumo, diárias e
passagens.
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determinada amostra é
tratado e multiplicado. O
kit de testes apresenta
uma cor característica,
que deve se alterar
durante o diagnóstico. Na
presença de material
genético de origem do
SARS-CoV-2, não haverá
a mudança visual de cor
esperada, indicando um
teste positivo.

Nacionalização da produção desses
kits. Hoje tanto matérias primas
quanto os kits em si são importados,
e em momentos de crise como o
atual a demanda cresce
significativamente, atingindo nossa
capacidade de conseguir esses
testes.

estaduais e
federal,
eventualmente
farmácias.

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 - fiesc.com.br
Página | 10

RELATÓRIO DE RESULTADOS PARCIAIS
FUNDO EMPRESARIAL PARA REAÇÃO ARTICULADA DE
SANTA CATARINA CONTRA O CORONAVÍRUS

4.1 Recursos Captados e Contribuições
O montante dos recursos captados foi de R$ 2.412.150,00, conforme apresentado na Tabela 2 –
Recursos do Fundo, onde apresentam-se os valores em curso, os recursos operacionais, o apoio
operacional e os recursos em parceria.

Tabela 2 – Recursos do Fundo

Os valores aplicados pelo fundo até o momento são de R$ 1.100.522,63, e a diferença entre os recursos
totais captados com os recursos aplicados, totaliza um valor de R$ 1.311.627,37 que está a definir,
sendo que R$ 261.000,00 está comprometido com projeto da grande Florianópolis, conforme
apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Recursos Captados

Na tabela 4 – aplicações dos recursos, estão especificadas as quantidades e valores destinados,
considerando o apoio dos parceiros. Totaliza-se um montante de R$ 1.100.522,63 referente aos valores
aplicados pelo fundo FERA-SC. Apresentam-se as doações realizadas à defesa civil (ANEXO 3), os
recursos descritos para os projetos apoiados, como apoio logístico do Aeroclube (ANEXO 4) e testes,
e também são apresentados os valores comprometidos para respirados e testes HEMOSC.
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Tabela 4 – Aplicações dos Recursos

São apresentadas na Tabela 5 todas as empresas que autorizaram a divulgação de suas doações ao
FERA-SC, contabilizando para o montante total dos recursos captados para aplicação em projetos
submetidos ao fundo. Os demais valores doados que foram captados estão divulgados como doares
anônimos.

Tabela 5 – Doadores FERA SC
DOADORES
ACAV/SINDICARNE
ANIMA BRONZE LTDA
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
DIMAS CONSTRUÇÕES
DIMAS FORD
DIMAS VOLVO
DUAS RODAS
FIESC – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SC
FURTADO DE MENDONÇA EMPREENDIMENTOS
HABITASUL
J A URBANISMO LTDA
METALURGICA FEY LTDA
METISA METALURGICA TIMBOENSE SA
MULTILOG
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PAMPLONA ALIMENTOS S.A.
SENAI / SC
SESI / SC
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
WEG / WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS SA
DOADORES ANÔNIMOS
13

Para efeitos de compliance, todos os formulários das doações e recibos bancários foram salvos em
formato digital num arquivo em cloud, com o compartilhamento entre as partes responsáveis. O FERASC também criou uma planilha (que consta no mesmo arquivo em cloud) com a atualização das
doações e rubricas citadas aqui.
Na versão final do relatório serão apresentados os extratos bancários das contribuições, bem como as
NF e/ ou recibos de todos os valores aportados par ao FERA-SC.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório apresentado tem como finalidade expor as atividades do Fundo Empresarial para Reação
Articulada de Santa Catarina - FERA-SC, demonstrando e destacando as principais ações
desenvolvidas pela FIESC e seus apoiadores, por meio da união de entidades e órgãos públicos e
privados para o combate ao Coronavírus. O FERA-SC se deu de maneira emergencial, que por sua
vez proporcionou uma rápida operacionalização conciliado sempre com a transparência na
comunicação, permitindo que todos os doadores e apoiadores pudessem ter acesso às informações
de aporte dos recursos financeiros e operacionais que foram articulados pelo Fundo.
Fica evidente a partir da análise realizada dos resultados parciais do fundo, que as ações de
mobilização das organizações e sociedade, puderam beneficiar a população através de soluções
conjuntas para o combate, diagnóstico e prevenção do COVID-19.
As informações incluídas neste relatório foram obtidas através dos documentos enviados ao FERA-SC
para arrecadação das contribuições, bem como os formulários de submissão de projetos propostos, as
avaliações e o acompanhamento das governanças de decisão e operacionalização no cumprimento e
execução das aplicações financeiras e operacionais. Em suma, os resultados demonstram a eficácia
dessa ação para a sociedade.
Nesse período de execução do fundo, o FERA-SC buscou contribuir para amenizar os impactos nas
atividades econômicas, prevenindo e diagnosticando ações para a recuperação da sociedade,
seguindo rigorosamente aos critérios de avaliação e o atendimento aos casos emergenciais.
A análise e parecer do Grupo Estratégico de Comando (GEC), permitiu a construção dos
conhecimentos coletivos para priorização de projetos a curto prazo, visando mitigar ou até mesmo
solucionar os impactos imediatos decorrentes da atual situação, tendo como premissa a correta
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aplicação dos recursos financeiros ou operacionais aos projetos enquadrados sempre pautados pelas
questões técnicas.
Por fim, os resultados parciais apresentados neste relatório, demonstram os métodos de
operacionalização do FERA-SC e aplicação dos recursos apoiando para o enfretamento dessa grave
crise mundial.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Formulário Doadores/ Contribuintes
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ANEXO 2 - Formulário de Submissão de Propostas de Projetos
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ANEXO 3 – Doações realizadas à Defesa Civil
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ANEXO 4 – Apoio logístico Aeroclube
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