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Tecpar se prepara para independência orçamentária
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O ano de 2017 foi um momento de transição e reinvenção para o Instituto de Tecnologia do Paraná.
Foi nesse período que a instituição planejou a independência orçamentária do Governo do Estado
&ndash; sem deixar de ser uma empresa pública paranaense &ndash; e adotou um novo
posicionamento perante o mercado: Tecpar ICT 4.0.
O ano de 2017 foi um momento de transição e reinvenção para o Instituto de Tecnologia do Paraná
(Tecpar). Foi nesse período que a instituição planejou a independência orçamentária do Governo do
Estado &ndash; sem deixar de ser uma empresa pública paranaense &ndash; e adotou um novo
posicionamento perante o mercado: Tecpar ICT 4.0. O instituto foi criado pelo Governo do Estado
do Paraná em 1940, com o intuito de apoiar o desenvolvimento tecnológico do Estado e para
atender a demandas de saúde humana e animal. Desde então, atuou em projetos específicos, para
o controle de determinadas doenças, e hoje atua em projetos de longo prazo, dentro da política do
Complexo Industrial da Saúde, do Ministério da Saúde. A perspectiva positiva do Tecpar como
fornecedor de medicamentos e vacinas ao Sistema Único de Saúde (SUS) deve elevar o
faturamento do instituto significativamente já no ano que vem e, por essa razão, manter o
compromisso assumido com o Ministério da Saúde com as Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo (PDP), o Tecpar passa a ser independente do Orçamento do Estado em 2018. &ldquo;O
ano de 2017 foi marcado por muito planejamento, para que a transição de modelo seja o mais suave
possível. Em 1º de janeiro de 2018 seremos uma empresa independente, com um portfólio
diversificado de produtos e focados em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)&rdquo;,
salienta o diretor-presidente do Tecpar, Júlio C. Felix. Esse modelo contempla um
reposicionamento com o mercado, consequência da mudança de processos internos no instituto.
Desde 2017 a empresa passou a adotar o conceito de ICT 4.0, na qual as instituições científicas e
tecnológicas, como são definidos institutos como o Tecpar, entram em sua quarta revolução.
&ldquo;Uma ICT 4.0 é uma instituição que aproveita a eliminação dos limites entre os mundos digital
e físico para alterar a sua cadeia de valor. Como instituição científica e tecnológica, devemos buscar
convergir entre os mundos digital e físico para criar produtos e serviços inteligentes&rdquo;, analisa
Felix. RECONHECIMENTO - O modelo de gestão do Tecpar foi premiado em 2017. O instituto
conquistou o Troféu Bronze no Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão (PPrQG), na categoria
Rumo à Excelência (Nível III &ndash; 500 pontos), do Modelo de Excelência da Gestão (MEG). O
prêmio, promovido pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), tem como objetivo
reconhecer as melhores práticas de gestão criadas ou adotadas por organizações. Ao todo,
participaram 24 organizações em três categorias, com a apresentação de relatório de gestão que
aponta o que a empresa faz para promover a busca da qualidade, produtividade e competitividade.
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