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1. Introdução 
 
A crise estabelecida pela disseminação do vírus COVID-19 está impactando de maneira inimaginável as pessoas, as 

famílias, empresas, governo e sociedade em geral. Passada a primeira semana de mobilização e realizados os 

primeiros balanços, existe uma consciência geral de que se trata de uma verdadeira guerra contra um inimigo 

poderoso e ágil. Temos a certeza de que vamos vencer a guerra, mas o grande desafio é chegar ao seu final com o 

mínimo de perdas e a pronta retomada da normalidade. Para tanto, é fundamental inicialmente a proteção das vidas 

humanas por meio da prevenção, diagnóstico e combate aos sintomas daqueles que foram infectados. Na sequência, 

e não menos importante, é o estabelecimento de estratégias para manutenção das atividades econômicas, seja para 

garantir o abastecimento das pessoas, seja para preservação dos empregos e da estrutura empresarial vigente, 

visando a posterior recuperação do crescimento sustentável. Visando superar estes desafios, empresas, pessoas, 

especialistas, e instituições têm mobilizado esforços, inteligência, ideias e energia para contribuir de alguma forma: 

propondo soluções ou aportando recursos financeiros ou operacionais 
 
 
Nesse sentido, com o intuito de promover uma ação mais articulada entre as diversas forças da sociedade, a FIESC 

está estruturando um Fundo Empresarial para Reação Articulada de Santa Catarina Contra o Coronavírus – FERA-

SC. O Fundo tem como foco a mobilização de empresários, especialistas e governo, visando a geração e apoio a 

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 do FERA-SC 
 
Apoiar financeiramente ou operacionalmente o desenvolvimento rápido e a implementação de ideias, tecnologias e 

soluções que possam contribuir na prevenção, diagnóstico e combate à disseminação do novo Coronavírus e o 

tratamento dos sintomas daqueles eventualmente infectados. 
 

3. Conceito do fundo 
 
O fundo será organizado com uma estrutura flexível, ágil, multilateral e institucional de maneira a executar o 

objetivo proposto de forma desburocratizada, transparente e juridicamente consistente. De forma objetiva, a ideia 

é: 

 
• Prospectar e organizar um conjunto de projetos com necessidade de suporte financeiro e/ou operacional, 

propostas por inovadores, empreendedores, instituições e empresas; 
 

• Realizar uma avaliação e enquadramento rápido e simplificado dos projetos visando compor o Portfolio a 
ser apoiado;  

• Articular pessoas, empresas e instituições que tenham interesse e disponibilidade para apoiar os projetos;  
• Organizar a relação “oferta & demanda” ou “contribuição & necessidades”.  



 

 

4. Formas de contribuição 
 

O fundo terá essencialmente duas formas de aporte de ativos: 
 

• Aporte de recursos financeiros; 
 

• Disponibilização de infraestrutura técnica e operacional para implementação de soluções (exemplo: de 
fábricas, equipe técnica, equipamentos, materiais e etc). 

 

5. Governança 
 

O fundo deverá operar de forma muito simples por meio de duas instâncias de decisão e duas instâncias de 
operacionalização: 

 

• Conselho de Doadores e Contribuintes: composto pelas empresas, organizações ou pessoas que 

contribuírem com o FERA-SC com recursos financeiros ou operacionais. Este Conselho será liderado pelo 

Presidente da FIESC e as regras específicas de operação serão estabelecidas a partir do início da própria 

operação do FERA-SC; 
 

• Grupo Estratégico de Comando: composto por representantes indicados pela Federação das Indústrias de 

Santa Catarina, Sebrae, Acate, Fundação CERTI, FAPESC, Governo do Estado de Santa Catarina, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Associação Catarinense de Medicina, COFEM e outras entidades convidadas 

oportunamente, com a função avaliar e aprovar os projetos que poderão ser apoiados com aporte dos 

recursos, seja na modalidade financeira, seja na de recursos operacionais; 
 

• Grupo Tático de Operação: composto por um coordenador executivo, um suporte jurídico e um coordenador 

de operacionalização com a função de selecionar as propostas a serem submetidas ao Grupo Estratégico de 

Comando e atuar para operacionalizar os projetos; 
 

• Coordenação de projetos: composta por técnicos que ficarão responsáveis por um ou mais projetos no que 

diz respeito ao aporte dos recursos financeiros e operacionais, ao acompanhamento da execução, avaliação 

e divulgação dos resultados aos parceiros apoiadores. 
 

6. Operação 
 
 

Os projetos a serem apoiados pelo FERA-SC serão divididos em três categorias: 

 

• Soluções de prevenção, diagnóstico e combate à disseminação do vírus e proteção das pessoas: 

contemplando equipamentos e sistemas de proteção individual e familiar na forma de materiais, produtos, 

objetos, equipamentos e sistemas que diagnostiquem e protejam as pessoas do contato ou contaminação 

com o novo Coronavírus; 
 

• Soluções tecnológicas de combate à doença já instalada: contemplando o conjunto de equipamentos, 

ferramentas e sistemas que contribuam para o enfrentamento das doenças em casas, hospitais e unidades 

de tratamento intensivo. Neste caso destaca-se claramente o equipamento “ventilador mecânico 

pulmonar”, fundamental na fase aguda da doença; 
 

• Economia da crise - outras soluções para manutenção da economia e bem-estar das pessoas isoladas: 

tecnologias, sistemas e outras soluções que contribuam para o trabalho em casa, a operação segura de 

indústrias, a criação de novos negócios e a solução de outros problemas não contemplados nos itens 

anteriores. 
 



 

 

7. Modo de funcionamento: 
 

Para doar um recurso financeiro ou disponibilizar um recurso operacional, bem como para submeter uma proposta 

de projeto a ser apoiada, basta preencher um formulário simples e autoexplicativo ou também consultar a equipe de 

apoio do Fundo relacionada ao final deste documento. 

 

• Contribuição com fundo: a pessoa física, organização ou instituição interessada em doar recursos 

financeiros ou recursos operacionais, ao Fera SC deverá preencher o formulário anexo de forma objetiva e 

enviar para o e-mail: ferasc_doacao@fiesc.com.br. O formulário também poderá ser preenchido por meio 

do link https://forms.gle/ZZsUaNvGPFe7bxpz5.  
 

• Proposição de projetos: as pessoas, empresas ou instituições interessadas em apresentar as propostas de 

projetos enquadradas em uma das três categorias citadas, deverão encaminhar o formulário de Submissão 

de Propostas (anexo) e vídeo contendo explanação/pitch de no máximo 3 minutos para o e-mail 

ferasc_projeto@fiesc.com.br.  

o Os projetos devem ser direcionados para o combate, diagnóstico e prevenção ao COVID-19, e serão 

avaliados quanto à relevância e impacto para a sociedade, abrangência da solução, prazo de 

implementação e viabilidade financeira. O Fundo está priorizando o tratamento de problemas 

críticos e emergenciais e de projetos que trarão soluções em curto prazo. 

o As propostas de projetos poderão ser submetidas até 30/04/2020, podendo o prazo ser ampliado 

mediante disponibilidade de recursos e autorização do Grupo Estratégico de Comando. 

o A destinação dos recursos é definida pelos doadores no momento da submissão do formulário de 

doação, sinalizando o projeto que pretende apoiar, dentre os projetos enquadrados no site do FERA-

SC. 

 

8. Considerações finais 
 

O Fera SC terá uma estrutura rápida de operação e transparente de fiscalização, permitindo a todos os doadores e 

apoiados acessarem as informações de aporte dos recursos financeiros e operacionais articulados pelo fundo. 

Esperamos que, assim como diversas outras iniciativas da sociedade que surgem neste momento desafiador, o FERA-

SC possa contribuir de forma relevante no enfrentamento dessa grave crise local, estadual, nacional e mundial.  
 
 
 
 
 
 

Informações e Contatos 
 

Contato para doação  
Julio Cesar Longo  
e-mail: ferasc_doacao@fiesc.com.br 

 

Contato para projetos  
Maicon Lacerda  
e-mail: ferasc_projeto@fiesc.com.br  

mailto:ferasc_doacao@fiesc.com.br
https://forms.gle/ZZsUaNvGPFe7bxpz5
mailto:ferasc_projeto@fiesc.com.br
mailto:ferasc_doacao@fiesc.com.br
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Formulário de Doadores/Contribuintes 
 

PROCESSO 

1. Preencha e envie o formulário por e-mail 

2. A equipe do FERA-SC fará uma comunicação e orientação formal  

3. Deposite na conta indicada abaixo ou encaminhe o processo de acesso aos recursos operacionais 

Banco: 085 Cooperativa Central Ailos 

Agência: 0105          Conta: 19.273-2 

Federação das Indústrias de SC – CNPJ 83873877000114 

4. Acompanhe e avalie os resultados do processo 

Caso tenha dúvidas ou necessite de informações, você pode entrar em contato com Julio Longo pelo     

WhatsApp: 48 3332-3051 – atendimento exclusivo para Doadores/Contribuintes 

1 - Tipo de Doação/contribuição 

(     ) Recursos Financeiros 

(     ) Recursos Operacionais 

        

2 – Dados da Empresa, pessoa física ou instituição doadora/contribuinte 

Nome: 

Telefone:                                                             

CNPJ/CPF: 

Pessoa de contato: 

Telefone: 

e-mail: 

Outras informações cadastrais: 
 

3 - Caracterização da Doação/Contribuição  
 

3.1 Modalidade doação de recursos financeiros (R$) 

Recurso Financeiros: especifique o valor a ser doado/comprometido pela empresa, organização ou pessoa física).  
 

R$ 

(             ) Número do projeto a ser apoiado – conforme tabela de projetos enquadrados, disponível no site 

https://www.observatoriofiesc.com.br/ferasc (caso não haja preferência por um projeto específico, o recurso será 

aportado segundo as prioridades definidas pelo Grupo Estratégico de Comando) 
 

 3.2 Modalidade doação de recursos operacionais 

Recurso operacionais a ser disponibilizado  pela pessoa física, empresa, ou instituição (espaço físico, máquinas e 

equipamentos, recursos humanos, sistemas empresariais, redes de distribuição e compras e etc.)  

Caracterização do recurso operacional a ser disponibilizado: 
 

 

 

 

(            ) Número do projeto a ser apoiado – conforme tabela de projetos enquadrados, disponível no site 

https://www.observatoriofiesc.com.br/ferasc (caso não haja preferência por um projeto específico, o recurso será 

aportado segundo as prioridades definidas pelo Grupo Estratégico de Comando) 
 
3.3. Para aquisição de ventiladores pulmonares mecânicos: do montante total de recursos aportados pelo doador, 

ele poderá solicitar que até 50% desta quantia seja aplicada em benefícios de uma determinada região (cidade ou 

entorno) de sua preferência, ficando condicionado esta destinação à avaliação das condições técnicas 

https://www.observatoriofiesc.com.br/ferasc
https://www.observatoriofiesc.com.br/ferasc


 

 

necessárias para seu uso, de acordo com o comitê técnico do FERA-SC.  

Descrever região de preferência (opcional): 

 

 

3.4. Para aquisição de testes para diagnóstico e EPIs: o doador poderá definir o local que deseja destinar o valor 

doado para benefício de uma determinada região (cidade ou entorno) de sua preferência. 

Descrever região de preferência (opcional): 
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Formulário de Submissão de Propostas de Projetos 

        

1 - Tipo de Projeto/Proposta: 

(     ) 1- Ideias estruturadas, tecnologias e soluções para COMBATE a disseminação e a proteção das pessoas  

(     ) 2 - Ideias estruturadas, tecnologias e soluções que auxiliem no DIAGNÓSTICO da doença 

(     ) 3 - Ideias estruturadas, tecnologias e soluções para PREVENÇÃO contra o COVID-19 

 

2 – Característica da Proposta: 

(     ) 1 – Produto/serviço disponível no mercado, considerando os aspectos de regulamentação. 

(     ) 2 – Produto/serviço em desenvolvimento/adequação 

(     ) 3 – Novo projeto/solução 

 
       

 
 

3 – Nome da Empresa, Pessoa Física ou Instituição Proponente: 

Responsável pelo projeto: 

Telefone:                                                                          E-mail: 

Nome da Instituição/Empresa:                                         CNPJ/CPF: 

 

4 – Título do projeto: 

 

 

4.1 – Caracterização/descrição técnica do projeto proposto:  

 

 

 

  

4.2 – Aspectos regulamentares:   

 

 

 

 
      

5 – Resultados, impactos e benefícios:  

  

  

 

 

6 – Público-alvo da solução proposta: 

 

  

 

 

7 - Recursos Financeiros Necessários demandados ao FERA-SC: 



 

 

 

 

 

 

8 – Recursos Operacionais demandados ao FERA-SC: 

 

 

 

 

9 – Prazo para execução do projeto e volume projetado: 

 

 

 
10 – Anexos (máximo 4 páginas para informações complementares, como imagens da proposta, fluxos, link, etc) 

 


