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Asustentabilidade é suportada por 3 (três) dimensões: econômica, social e ambiental
que, de forma holís�ca, devem ser integradas para que os pilares se sustentem.
Sem a integração, a sustentabilidade não acontece. Os pilares, são:

Social –Trata-se do capital humano, que alémde salários justos deve estar adequado
à legislação trabalhista. Pensando ainda, num ambiente de trabalho agradável
e em outros aspectos como saúde e bem estar do empregado e da sua família.
Sendo ainda, de suma importância, ver como a a�vidade econômica afeta as
comunidades do entorno em temas educação, violência e lazer.

Ambiental – Trata-se do capital natural, sendo de suma importância pensar nas
questões ambientais no pequeno, médio e longo prazo, procurando amenizar ou
compensar esses impactos, verificando, inclusive a quan�dade de CO2 emi�do
pelas ações da organização. Também, é dever da empresa adequar-se à legislação
ambiental.

Econômico –Trata-se do capital financeiro, de vital importância para a sobrevivência
da organização responder pelos seus negócios e por temas rela�vos à produção,
distribuição e consumo de bens e serviços. Responde também, pela implementação
dos pilares social e ambiental.

Em sua segunda edição o Relatório de Gestão e Sustentabilidade, expedido
anualmente, traz atualizações referente as materialidades definidas no ano de
2018 e trabalhadas ao longo de 2019.

Tal como na edição anterior, este documento foi elaborado seguindo as diretrizes
do Global Report Inicia�ve (GRI) de forma “principal”, porém, também possui
informações rela�vas à opção de relato “abrangente”, uma vez que na busca pela
excelência nas a�vidades desenvolvidas no ins�tuto, pretende-se evoluir nessa
direção.
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Perfil
organizacional

3
O Ins�tuto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado, é parte integrante da administração indireta do Estado
do Paraná. Ins�tuído pela Lei Estadual nº 7.056, de 04 de dezembro de 1978,
com as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 12.020, de 09 de janeiro de
1998 e Lei Estadual nº 18.875, de 27 de setembro de 2016, regendo-se por este
Estatuto, pelas Leis Federais nº 6.404/1976 e 13.303/2016, e demais dis-
posições legais aplicáveis.

Fundado em 6 de julho de 1940 pelo ProfessorMarcos Augusto Enrie�, e inicial-
mente chamado de Laboratório de Análises e Pesquisas, atuava nas áreas de an-
álises químicas e tecnológicas, bacteriologia e indústria de fermentação.

Após um ano de atuação, foi renomeado como Ins�tuto de Biologia Agrícola e
Animal, ficando atribuído de auxiliar o Estado como um centro de pesquisas. Foi
elevado a autarquia sendo renomeado para Ins�tuto de Biologia e Pesquisas
Tecnológicas (IBPT) em 1942, ficando conhecido assim pelas próximas duas
décadas.

Ao final de década de 1970, passou a ser conhecido como Tecpar, tendo suas
estruturas jurídica e administra�va remodeladas.

Porte Organizacional
Atualmente a estrutura �sica do Tecpar conta com 6 (seis) campi distribuídos em
Curi�ba, Araucária, Jacarezinho, Maringá e Toledo. Estrutura essa que atende
toda a gama de clientes que abrange todos os estados brasileiros.

[GRI 102-3] [GRI 102-4] [GRI 102-5]
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Noperíodo, ocorreu a descon�nuidade
de 2 (dois) campi - Ponta Grossa e
Guarapuava, e efetuada a devolução
de um campus em Maringá.

Ponta Grossa - A motivação do
fechamento do campus Ponta Gros-
sa foi o encerramento das a�vidades
do Centro de Desenvolvimento de
Sinté�cos em virtude da interrup-
ção do projeto de Parceria para o De-
senvolvimento Produ�vo (PDP) do
medicamento Lenalidomida. Assim,
foram descon�nuados os esforços
relacionados ao plano de trabalho
para desenvolvimento e produção de
medicamentos sinté�cos referenda-
dos no Termo de Cooperação n°
001/2014 vigente até maio de 2019.
Por meio do Termo de Rescisão ami-
gável foi realizado o distrato do Ter-
mo de Cessão de Uso de Bem Imóvel
nº 001/2014.

O Tecpar e a UEPG firmaram novo
Termo de Cooperação Técnico/Cien-
�fico nº 01/2019 que tem como ob-
jeto Consolidar o “Parque Tecnológi-
co em Saúde” por meio da
disponibilização de laboratório mul�-
disciplinar e interins�tucional, de en-
saios pré-clínicos e cirurgia experi-
mental. Dos 3 (três) empregados que
estavam lotados na unidade 2(dois)
foram transferidos para outras a�vi-
dades na unidade CIC, em Curi�ba.
O terceiro solicitou demissão no de-
correr do ano.

Guarapuava - Em reunião estratégica
da Diretoria foram reavaliadas as a�-
vidades e analisada a manutenção da
unidade Guarapuava, na ocasião, foi
recomendado o fechamento deste
campus. Como os profissionais eram
disponibilizados pelo parceiro local,
nenhum colaborador foi remanejado
ou dispensado.

Maringá - Em reunião de Diretoria
foram reavaliadas as a�vidades, os
custos de manutenção e a permanên-
cia de 2(duas) unidades em Maringá,
sendo recomendada a devolução de
1 (um) imóvel ao município. Por meio
do Termo de Rescisão amigável, data-
do em 29 de outubro de 2019, foi
formalizada a devolução do imóvel a
Prefeitura de Maringá, cedido em
2018, pelo Termo de Cessão de Uso
de Bem Imóvel nº 108/2018.
Os 5 (cinco) profissionais lotados na
unidade Maringá, todos empregados,
foram cedidos a Universidade Esta-
dual de Maringá para atuarem no
Complexo de Centrais de Apoio a
Pesquisa (COMCAP), conforme Ter-
mo de Cooperação nº 01/2019.

CAMPI DESCRIÇÃO

Curi�ba – CIC
(Matriz)

Centraliza o Parque Tecnológico da Saúde, as a�vidades da Presidência, da Diretoria de
Administração e Finanças, da Diretoria Jurídica, da Diretoria de Tecnologia e Inovação e da
Diretoria de Novos Negócios e Relações Ins�tucionais.
Área total: 130.374,14 m² Área construída: 28.493 m²

Curi�ba – Juvevê
Instalações do Laboratório de Controle da Qualidade.

Área total: 6.960,02 m² Área construída: 2.314,26 m²

Araucária
Instalações do Centro de Experimentações Biológicas e Parque Tecnológico.

Área total: 98.060,32 m² Área construída: 6.939,78 m²

Área construída: 1.884,46 m²

Toledo
Polo de Inovação com Laboratório em Estruturação
Área total: 1.857,64 m² Área construída: 568,24 m²

Jacarezinho
Instalações do Parque Tecnológico do Norte Pioneiro e Incubadora Tecnológica.

Área total: 120.007,80 m²

Maringá
Área para implantação do Parque Tecnológico da Saúde.

Área total: 94.490,56 m²
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FÓRUM INTERNACIONAL DE CARROS
E VEÍCULOS ELÉTRICOS E MOBILIDADE URBANA

DATA SCIENCE SUMMIT 2019

Marcos do período
[GRI 102-10]

Em abril, foi promovido o Fórum
Internacional de Carros e Veículos
Elétricos e Mobilidade Urbana com o
obje�vo de alavancar a cadeia produ-
�va do setor.

O evento contou com cerca de 200
(duzentos) par�cipantes, reunindo
pesquisadores, ins�tuições de ensino,
acadêmicos, empresas provedoras
de soluções, distribuidoras, fabrican-
tes e profissionais envolvidos na
cadeia produ�va de carros/veículos
elétricos e mobilidade urbana.

A programação do evento incluiu
painéis temá�cos, apresentação de
cases especiais, perspec�vas para a
mobilidade elétrica no Brasil, u�liza-

Em outubro, foi promovida a
segunda edição do Data Science
Summit, evento especializado em
Ciência de Dados, voltado a
profissionais que atuam na produção,
gestão e análise de dados em
grandes volumes.

Com mais de 340 inscritos, o evento
realizado em outubro no Museu
Oscar Niemeyer, contou com 14
palestras de especialistas de
organizações como Volvo, Renault,
Tribunal de Contas de União,
Universidade Federal do Paraná,
UiPath, Paraná Banco, Tableau,
Laura, dentre outros.

ção de grafenos em baterias para
veículos elétricos (VE’s), baterias
para veículos elétricos, e programa
Smart Energy Paraná.

O Fórum teve par�cipação do Minis-
tério de Minas e Energia (MME),
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Ins�tuto Nacional de Metro-
logia, Qualidade eTecnologia (Inmetro),
Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Telecomunicações (CPqD),
Companhia Paranaense de Energia
(Copel), Associação de Geração Dis-
tribuída (ABGD), Associação Brasilei-
ra do Veículo Elétrico (ABVE) e do
Sistema Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep).
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LIVING LAB

6ª CONFERÊNCIA & EXPO SMART ENERGYV

PROJETOS DE PD&I COM AANEEL

Em 2019, foram estabelecidas dire-
trizes para implantação de Living Lab
no Tecpar. Os Living Labs são instala-
ções voltadas à pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, fundamentadas
no conceito de Open Innova�on.

Neste período diversas parcerias fo-
ram alinhadas e culminaram em uma
Chamada Pública cuja finalidade é

contaram com representantes da
Deutsche Gesellscha� für Interna�-
onale Zusammenarbeit (GIZ Alema-
nha), da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), da Federação da In-
dústrias do Estado do Paraná (FIEP),
da Companhia Paranaense de Ener-
gia Elétrica (COPEL), do Banco Regi-
onal de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul (BRDE), da Fomento Paraná,
da Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar), da Universidade

A Inteligência irá prover diagnós�co
de:

• Fatordeaceleraçãodoenvelhecimento;
• Hotspot;
• Taxa de geração de gases; e
de água no papel.

O segundo projeto propõe a constru-
ção de um sistema móvel sobre um
caminhão, com a finalidade de tratar
e compactar cavacos de madeira
transformando-os em briquetes, com
elevado poder calorífico, para gera-
ção de energia em uma planta termo-
elétrica.

Realizada em novembro, a conferên-
cia apresentou os principais temas
relacionados, como: Fontes alterna�-
vas de energia (fotovoltáica, eólica e
biomassa); Gestão de energia e efi-
ciência energé�ca; Smart Grid e
Smart City; Armazenamento de ener-
gia; Veículos elétricos e Microgrid.
Com 47 (quarenta e sete) palestran-
tes, em sete sessões contou 608
(seiscentos e oito) par�cipantes. As
sessões de abertura e encerramento

Houve avanços em questões opera-
cionais de dois projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I)
com a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). Estes projetos ain-
da envolvem o Ins�tuto GNARUS, a
PS Soluções e o Parque Tecnológico
de Itaipu.

Os projetos obje�vam o desenvolvi-
mento de um protó�po de sistema
de monitoramento de transformado-
res customizados, configurável, com
inteligência para apoio a decisão vi-
sando mantenabilidade do a�vo
transformador.

atrair a inicia�va privada para apoio
aos projetos.

A forma como o projeto está sendo
construído já caracteriza inovação,
ao passo que não estão sendo u�li-
zados recursos financeiros públicos,
como em outras inicia�vas de Living
Lab, e sim recursos aportados pela
inicia�va privada.

Federal do Paraná (UFPR), da Univer-
sidade Tecnológica Federal do Para-
ná (UTFPR).
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ANÁLISE DE DADOS

I FÓRUM DE TECNOLOGIA PARAAAGRICULTURA

O I Fórum de Tecnologia para a
Agricultura, realizado no Tecpar,
reuniu cerca de 50 participantes
para tratar sobre o uso da tecno-
logia para agregar valor, diminuir
custos e ampliar a participação de
pequenos agricultores no merca-
do.

Durante o encontro, uma proprie-
tária contou como conseguiu, com
o uso da tecnologia, expandir sua
produção de hidropônicos. Em
sete anos, a empresa saltou de
uma pequena estufa de 1.500 me-
tros quadrados, para três unida-
des de produção que totalizam
15.000 m², transformando-a em
fornecedora de uma grande rede
de supermercados de Curitiba.

Outra palestrante representou
uma startup catarinense que co-
necta agricultores familiares a
grandes clientes.

Representantes do Emater e da Associação dos Produtores Orgânicos e Meli-
ponicultores de São José dos Pinhais (Apromel-SJP) conheceram as soluções tec-
nológicas para o agronegócio, o encontro foi resultado do I Fórum de Tecnologia
para a Agricultura realizado pelo Ins�tuto em maio reunindo pequenos produto-
res, coopera�vas, especialistas e startups de agrotecnologia.

O grupo foi recebido pela equipe
técnica que apresentou as soluções
tecnológicas disponíveis para a Apro-
mel. Em seguida, os visitantes conhe-
ceram os laboratórios, a associação
demonstrou interesse em u�lizar os
laboratórios do ins�tuto, recomen-
dando-os para os produtores.

Conforme a média dos úl�mos cen-
sos agropecuários, aproximadamen-
te 84% das propriedades rurais no
Paraná são da agricultura familiar. No
total, são 305,1 mil, dessas, cerca de
259 mil são de produtores familiares.

A empresa trabalha por mensa-
gens de SMS e aplicativos de
mensagens, enviando informa-
ções úteis para o produtor calcu-
lar o preço de produção, ter aces-
so ao preço de mercado para fazer
melhores compras, entre outras.

Também esteve presente, o repre-
sentante do Núcleo de Inovação
Tecnológica para a Agricultura Fa-
miliar (NITA), de Santa Catarina
que reforçou a importância da ca-
pacitação dos pequenos agriculto-
res e de fortalecer a conexão deles
com empresas de tecnologia.



30 ANOS DA INCUBADORA

empreendedorismo inovador que
visa transformar ideias inovadoras
em negócios de sucesso. Promovido
pelo Governo do Estado por meio da
Celepar e Fundação Araucária, ope-
rado pela Fundação Cer�, com apoio
do Sebrae e Sistema Fiep. Na primei-
ra edição paranaense, o programa re-
cebeu 1.851 propostas.

Neste ano, a Intec recebeu o cer�fi-
cado do Centro de Referência para
Apoio a Novos Empreendimentos
(Cerne - nível 2), que atesta a eficiên-
cia em prospectar e selecionar boas
ideias, transformando-as em negó-
cios inovadores

Em setembro, foi comemorada a atu-
ação e os resultados no es�mulo à
inovação e a criação de novas em-
presas no Paraná. Em levantamento
realizado foi iden�ficado que a cada
10 empresas graduadas pela Intec,
seis con�nuam a�vas no mercado.
São empresas de diversos segmentos
e portes que nasceram, cresceram e
se estabeleceram com o apoio da pri-
meira incubadora de base tecnológi-
ca do Paraná.

Uma das empresas incubadas é a IJP,
que foi selecionada entre as 100
aprovadas do programa Sinapse da
Inovação, programa de incen�vo ao
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II ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE

Em novembro, os colaboradores par-
�ciparam do “II Encontro de Susten-
tabilidade: Agenda 2030 e Obje�vos
de Desenvolvimento Sustentável”,
realizado no campus CIC, em Curi�-
ba. As palestras foram ministradas
pelo ar�culador de Parcerias para a
Agenda 2030 do Conselho Estadual
de Desenvolvimento Econômico e
Social do Paraná (Cedes), e pela ge-
rente execu�va de Projetos Estra-
tégicos da Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (Fiep).

Durante o evento foi lançado o pro-
grama “Tecpar nos ODS”, com a in-
tenção de desenvolver competências
internas para o desenvolvimento
sustentável da empresa, além de
apresentar os 17 ODS e como po-
dem ser implementados junto à co-
munidade.

Como parte da programação, foi re-
cebida a exposição de quadros do
projeto ODS & Arte – Um novo olhar
sobre o mundo. Trata-se de uma ini-
cia�va de 17 ar�stas residentes em

Curi�ba, que se reuniram em torno
de um projeto de arte para es�mular
a divulgação e a implementação dos
Obje�vos do Desenvolvimento Sus-
tentável com foco na Agenda 2030
da ONU.
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Organograma
[GRI 102-16]

Com base nas melhores prá�cas,
inclusive do Ins�tuto Brasileiro
de Gestão Corpora�va (IBGC), a
Estrutura Organizacional foi ide-
alizada visando o aumento de va-
lor do Ins�tuto com clara defini-
ção dos controles, das trata�vas
com os stakeholders e das de-
mandas com foco na produ�vida-
de da empresa.

A transparência da informação e
a responsabilidade corpora�va
também são prioridade, estando
alinhadas com as diretrizes da Lei
13.303/2016.

A divisão da estrutura em uni-
dades de negócio (produtos e
serviços), e unidades funcionais
(planejamento, comercial, finan-
ças, comunicação, entre outras),
de forma colabora�va,
compõem as funções corpora�-
vas com o obje�vo de aumentar
o valor do Ins�tuto, contribuin-
do com a sua consolidação e o
eficiente monitoramento inter-
no.

O modelo organizacional
apresentado foi aprovado na
8ª Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE), em 2019, e passou
a vigorar no início de 2020.
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Pesquisa, Desenvolvimento,
Inovação e Soluções Tecnoló-
gicas para o setor público e
privado.

AtuaremPesquisa,Desenvol-
vimento e Inovação, na Pro-
dução e Soluções Tecnológi-
cas, que agreguem valor aos
nossos clientes e à sociedade

Ser sustentável e reconhecido
comouma ins�tuição de refe-
rência, que segue tendências
tecnológicas globais, em suas
áreas de atuação.

A gestão da organização integra os princípios ambientais, da
qualidade, de saúde e segurança e de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação em todos os seus processos para sa�sfazer as ne-
cessidades das partes interessadas e gerir o conhecimento para
o aprimoramento con�nuo e inovação de suas a�vidades visan-
do sua sustentabilidade.

É�ca, Transparência, Comuni-
cação, Comprome�mento,
Valorização das pessoas,
Sustentabilidade e Inovação.

NEGÓCIO

MISSÃO

POLÍTICA
DE

GESTÃO

VISÃO

VALORES

Atualmente, a identidade institucional
estabelece o Plano Estratégico segundo
os seguintes princípios:
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SAÚDE

Marcas, produtos
e serviços
[GRI 102-2] [GRI 102-6] [GRI 102-7] [GRI 102-45]

Apesar dos desafios técnicos vivenci-
ados, a planta produ�va de vacina
an�rrábica RHABDOCELL, obteve a
renovação da licença de produto ve-
terinário junto ao Ministério da Agri-
cultura e Abastecimento (MAPA) e
iniciou os estudos de viabilidade para
a reformulação do layout da sua linha
de produção, envase e estoque para:

• Fornecimento de Vacina An�rrábica ao Ministério da Saúde para atender a Pro-
grama Nacional de Profilaxia da Raiva.

• Fornecimento de modelos biológicos para estudos clínicos.

• Projetos de desenvolvimento e produção de medicamentos biológicos e imu-
nobiológicos por meio de Parceria para o Desenvolvimento Produ�vo – PDP,
para atender as demandas do Complexo Industrial da Saúde, do Ministério da
Saúde.

No ano de 2019, os principais negócios desenvolvidos foram voltados às soluções
tecnológicas, na elaboração de projetos para saúde pública humana e animal e ener-
gias renováveis. O Ins�tuto manteve o relacionamento com seus principais clientes
do mercado público e privado, com destaque para o Ministério da Saúde (MS), Se-
cretaria Estadual da Saúde do Paraná (SESA) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
para vacina an�rrábica e modelos biológicos respec�vamente.

As unidades de negócio voltadas para a prestação de serviços, executaram suas a�-
vidades alinhadas com as diretrizes do planejamento estratégico apresentando bons
resultados junto aos seus mercados de atuação. Apesar dos desafios apresentados
pelas mudanças na esfera polí�ca e a recessão demercado, a marca Tecparmanteve
sua condição de referência em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Ao longo dessa trajetória foram realizadas mais de quinze mil auditorias, com a con-
cessão de mais de nove mil cer�ficados de conformidade. Ainda são disponibiliza-
dos uma ampla gama de serviços personalizados de cer�ficação, auditoria e avalia-
ções técnicas nas áreas da qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, segurança
fiscal, biodiversidade, entre outros.
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PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP)

TECNOLOGIA

As Parcerias para o Desenvolvimento
Produ�vo (PDP) visam ampliar o
acesso a medicamentos e produtos
para saúde considerados estratégicos
para o Sistema Único de Saúde (SUS),
e o fortalecimento do complexo in-
dustrial do País.

O obje�vo principal é fomentar o de-
senvolvimento nacional para reduzir
os custos com aquisição dos medica-
mentos e produtos para saúde que
atualmente são importados ou que re-
presentam um alto custo para o SUS.

O Tecpar CERT, organismo de cer�fi-
cação também semanteve acreditado
pela CGCRE/Inmetro para realizar au-
ditorias de avaliação da conformidade
em sistemas de gestão e produtos.

Com mais 22 anos de experiência e
reconhecimento do mercado, o Tec-
par CERT conta com mais de 1.022
organizações em sua carteira de cli-
entes, que buscam por suas a�vida-
des de cer�ficação da conformidade
de sistemas de gestão, produtos, pro-
cessos ou serviços, de acordo com re-
quisitos aplicáveis. Encontram-se em
operação, os seguintes programas:

• Sistema de Gestão da Qualidade – ABNT NBR ISO 9001.
• Sistema de Gestão Ambiental – ABNT NBR ISO 14001.
• Sistema de Gestão da Segurança Viária – ABNT NBR ISO 39001.
• Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde,

Meio Ambiente e Qualidade – SASSMAQ.
• Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas de Serviços e

Obras da Construção Civil – PBQPH-SIAC.
• Avaliação de Empresas de Desmontagem de Veículos.
• Fios, cabos e cordões elétricos.
• Plugues, tomadas e interruptores.
• Disjuntores.
• Segurança de eletrodomés�cos.
• Produtos orgânicos.
• Produtos de telecomunicação.
• Unidades armazenadoras em ambiente natural.
• Programa Aplica�vo Fiscal – PAF-ECF.
• Sistema Auten�cador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico (CE-e-SAT).
• Medidor Volumétrico de Combus�veis – MVC.

Atualmente opera em quatro organismos de cer�ficação,
acreditados pela CGCRE – Inmetro, sendo:

• Organismo de Cer�ficação de Sistema de Gestão da Qualidade – OCS;
• Organismo de Cer�ficação de Sistema de Gestão Ambiental – OCA;
• Organismo de Cer�ficação de Produtos – OCP;
• Organismo de Cer�ficação de Sistema de Gestão da Qualidade para
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – OCO.

As parcerias são realizadas entre
duas ou mais ins�tuições públicas ou
entre ins�tuições públicas e empre-
sas privadas, buscando promover a
produção pública nacional.

Também está incluído no escopo das
PDP o desenvolvimento de novas
tecnologias, como pode ser verifica-
do em: saude.gov.br/saude-de-a-z/
parcerias-para-o-desenvolvimento-
produ�vo-pdp
.

No momento, todas as PDP estão
suspensas, porém com previsão de
avaliação do Comitê Técnico deAvali-
ação (CTA) e do Comitê Delibera�vo
(CD). Para que isso fosse realizado, o
MS solicitou Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômica (EVTE) e atuali-
zação dos projetos execu�vos dos
medicamentos. Todos os documen-
tos foram elaborados e protocolados
junto ao Ministério da Saúde.
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TECNOLOGIA (CONTINUAÇÃO)

Ainda são operacionalizados 20 pro-
gramas de cer�ficação da conformi-
dade, além dos acreditados pela
CGCRE/Inmetro, reconhecidos por
agências reguladoras como Agência
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel), Associação Brasileira das Indús-
trias Químicas (Abiquim), Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) e Conselho Nacional
de Polí�ca Fazendária (CONFAZ),
para execução de:

O Centro de Tecnologia em Saúde e
Meio Ambiente - CSA, realizou análi-
ses laboratoriais para diferentes seg-
mentos. Foram emi�dos 3.780 laudos
técnicos para o mercado público e pri-
vado. A competência instalada no ins-
�tuto o capacita a atender nas mais
variadas áreas, com destaque para os
setores ambientais e agrícola, alimen-
tos e bebidas, embalagens e saúde.

Na área de alimentos o destaque fi-
cou para as análises realizadas naMe-
renda Escolar fornecida para os alu-
nos das escolas públicas do Estado do
Paraná, por meio de convênio com o
Ins�tuto Paranaense de Desenvolvi-
mento Educacional (Fundepar).

• Cer�ficação e Inspeção
• Ensaios em Saúde e Meio Ambiente
• Ensaios em Materiais
• Calibração e Validação de instrumentos
• Controle da Qualidade (Ensaios de Prova de
Eficiência-Método NIH em amostras de vacina an�rrábica,
Prova de Verificação da Ina�vação Viral, Prova de Inocuidade);

• Empreendedorismo Tecnológico Inovador (Parques e Incubadoras).
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Mais de 100 colaboradores em trei-
namentos disponibilizados por meio
de parcerias entre (CMV, CSA e Siste-
ma de Gestão Integrada) nos requisi-
tos da norma ABNT NBR ISO/IEC
17025 e documentos da CGCRE:
incertezas de medição, validação,
conformidade metrológica, audito-
ria interna e processo de acreditação.

No mesmo escopo foram calibrados
equipamentos de medição u�lizados
em laboratórios, principalmente, nas
análises de amostras nas matrizes de
água e esgoto, nos processos de capta-
ção, tratamento e distribuição de
água no estado do Paraná.



PÁGINA 22 RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2019

TECNOLOGIA (CONTINUAÇÃO)

Empreendedorismo Inovador – A
Agência de Inovação desenvolve
a�vidades de prospecção tecnológica
e inteligência compe��va orientadas
pelas diretrizvprocessos e
tecnologias desenvolvidas. Como
membro do Núcleo de Inovação
Tecnológica e Empreendedorismo do
Estado do Paraná (NITPAR) apoia o
sistema paranaense de ciência,
tecnologia e inovação.

Por meio da Incubadora Tecnológica
(INTEC), propicia o suporte para
novos negócios, captação de
recursos, formação complementar do
empreendedor e infraestrutura
compar�lhada, visando facilitar os
processos de inovação e o aumento
da compe��vidade.
Em seus 30 anos, a INTEC apoiou o
desenvolvimento de mais de 100
(cem) empresas de base tecnológica
no estado do Paraná.

O Centro de Informação e Vigilância
Tecnológica (CIT), fornece informa-
ções tecnológicas e estratégicas ao
público em geral e às demais unida-
des internas, principalmente, as uni-
dades vinculadas a Diretoria de In-
dústria e Inovação com o provimento
de informações sobre mercado, pro-
dutos, serviços, tecnologia ou empre-
sas para apoiar na tomada de deci-
são.

A organização faz parte de uma rede
nacional de ins�tuições de pesquisa,
apoiadas pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), que integram o Servi-
ço Brasileiro de Respostas Técnicas
(SBRT). Trata-se de um atendimento
especializado, via internet, que for-
nece gratuitamente informações a
empreendedores e empresas de mi-
cro e pequeno portes para abertura,
ampliação ou aprimoramento tecno-
lógico de seus negócios.

Desde seu lançamento, mais de 33
mil respostas e dossiês técnicos fo-
ram produzidos pelo SBRT formando
um banco de conhecimento de aces-
so público e em constante atualiza-
ção.

Os Parques Tecnológicos, localizados
nas regiões de Curi�ba, Araucária, Ja-
carezinho e futuramente, Maringá,
propiciam a atração e o desenvolvi-
mento de empresas de base tecnoló-
gica em áreas estratégicas para o es-
tado como saúde e agronegócio em
grande e pequena escala.
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O Instituto também atende demandas governamentais alinhadas ao Plano de Governo na
área de energias renováveis e de empreendedorismo tecnológico inovador, com destaque
para os projetos Smart Energy Paraná e Living Lab.
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TECNOLOGIA (CONTINUAÇÃO)

A seguir é apresentado o quantitativo de atividades
(produtos e serviços), desenvolvidos no período desse relatório.
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Ainda com o propósito de incorporar a inovação em suas atividades, produtos e serviços, a instituição
mantém um rol de projetos internos que dão suporte ao seu desenvolvimento. Os projetos em execução
no período, estão abaixo relacionados, com seus respectivos objetivos.
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INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ (IBMP)

INSTITUTO CARLOS CHAGAS (ICC)

Entidades
vinculadas
[GRI 102-40]

Criado em 1999, pormeio de uma par-
ceria entre a Fiocruz, o Tecpar e o Go-
verno do Estado do Paraná, o Ins�tuto
de Biologia Molecular do Paraná
(IBMP) operou inicialmente com o pro-
pósito de viabilizar a instalação da Fio-
cruz no Estado do Paraná. Hoje, atua
no desenvolvimento tecnológico, ino-
vação e produção industrial de solu-
ções para a saúde, com destaque para
o Sistema Único de Saúde (SUS), con-
solidando-se como Ins�tuição Cien�fi-
ca e Tecnológica (ICT).

O Ins�tuto Carlos Chagas (ICC/Fio-
cruz) é a unidade técnico-cien�fica re-
gional da Fundação Oswaldo Cruz no
Paraná. Vinculada ao Ministério da
Saúde, a Fiocruz possui como meta
ins�tucional atuar na promoção da
saúde e no desenvolvimento social, na
geração e propagação do conhecimen-
to cien�fico e tecnológico, visando
combater os grandes problemas de
saúde pública brasileira em função das
prioridades do Sistema Único de Saú-
de (SUS).

As a�vidades incluem o desenvolvi-
mento de pesquisas, a prestação de
serviços hospitalares e ambulatoriais, a
fabricação de vacinas, medicamentos,
reagentes e kits de diagnós�co, o ensi-
no e a formação de recursos humanos,
a informação e a comunicação em saú-
de, ciência e tecnologia, o controle de
qualidade de produtos e serviços e a
implementação de programas sociais.

O Ins�tuto desenvolve produtos que
viabilizam diagnós�cos de doenças so-
cialmente e financeiramente onerosas
para o sistema de saúde nacional. Isso
é possível pela proximidade do Ins�tu-
to Fiocruz e outros centros nacionais e
internacionais de pesquisa e desenvol-
vimento, agências de fomento e hospi-
tais de referência. Na atuação do IBMP
destaca-se o desenvolvimento e pro-
dução de: testes diagnós�cos de res-
posta imunológica rápida, que facilitam
o início imediato do tratamento, ou
monitoramento, de doenças infeccio-

O Ins�tuto Carlos Chagas (ICC/Fio-
cruz) conta com nove laboratórios de
pesquisa que geram conhecimento,
produtos e serviços nas áreas de bio-
química, de biologiamolecular e celular
e de biotecnologia

• Laboratório de Biologia Celular.
• Laboratório de Biologia Estrutural e
Engenharia de Proteínas.

• Laboratório de Biologia Básica de
Células-tronco.

• Laboratório de Regulação da
Expressão Gênica.

• Laboratório de Virologia Molecular.

• Laboratório de Biologia Molecular e
Sistêmica de Tripanossomatídeos.

• Ciências e Tecnologias
Aplicadas em Saúde.

• Proteômica Computacional e Estrutural.
• Pesquisa em Apicomplexa

sas como HIV, HBV, HCV, sífilis e Do-
ença de Chagas, etc.; e testes diag-
nós�cos moleculares servindo de base
para promover o desenvolvimento de
diagnós�cos de alta precisão e sensibi-
lidade, detectando DNA ou RNA dos
alvos selecionados.

Há ainda a operação de medicina per-
sonalizada, a qual aplica mapeamento
gené�co para o diagnós�co individua-
lizado em pacientes auxiliando na de-
terminação do tratamento mais rápido
e efe�vo possível.
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Força de
trabalho
[GRI 102-8]

* Aposentados por invalidez.

O Ins�tuto de Tecnologia do
Paraná tem seu quadro cola-
bora�vo formado por 564
(quinhentos e sessenta e qua-
tro) profissionais distribuídos
pelos 6 (seis) campi.

Os demonstra�vos as seguir
tornam visível a divisão e dis-
tribuição desses colaborado-
res.
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Riscos
Organizacionais e
Princípios de Precaução
[GRI 102-11]

O funcionamento de uma organização
depende do bom andamento de vários
fatores como: mercado, disponibilida-
de de recursos e regulamentos legais
adequados a sua operação.

Ter mecanismos robustos de acompa-
nhamento e controle dos riscos estra-
tégicos, operacionais, financeiros e de
Compliance, permite a organização as-
segurar a con�nuidade das operações,
fortalecer a gestão de recursos, a prote-
ção e a valorização do seu patrimônio.

É essencial a adoção de medidas e téc-
nicas de acompanhamento e controle
que visam minimizar falhas e evitar
problemas que coloquem em risco a
imagem das en�dades, diante da soci-
edade.

Para tanto, na estrutura de governança
as unidades de Controle Interno, Audi-
toria Interna e a unidade de Complian-
ce, possuem planos anuais de auditori-
as e programas con�nuos de avaliação
de riscos ins�tucionais.

A estrutura de gestão de riscos consi-
dera a atuação conjunta dos órgãos de
governança e gestão operacional, sen-
do todos responsáveis na contribuição
para uma gestão eficaz.

Complementam o sistema interno de
gestão os controles externos que
contribuem para a minimização dos
riscos organizacionais e estabeleci-
mento dos princípios de precaução a
serem adotados.

O Tecpar responde à órgãos externos
como: Auditoria Externa, Controlado-
ria Geral do Estado, Tribunal de Contas
do Estado do Paraná e ao Ministério
Público do Estado do Paraná.
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Apoios, Compromissos
e Associações
[GRI 102-12] [GRI 102-13]

OTecpar firmou, junto aoConselho Es-
tadual de Desenvolvimento Econômi-
co e Social do Paraná (CEDES) Termo
deCompromisso paraDesenvolvimen-
to do Programa Paraná de Olho nos
ODS, em prol da Agenda 2030 e seus
Obje�vos de Desenvolvimento Sus-
tentável. Foi ins�tuído um Grupo de
Trabalho visando desenvolver progra-
mas, projetos e ações que atendam a
Agenda 2030 e o referido programa.

O Programa Paraná de Olho nos ODS
é uma inicia�va de modelagem dos
meios de implementação e localização
da Agenda 2030, a par�r da ar�cula-
ção de parcerias chave para o desen-
volvimento de capacidades e ferra-
mentas para o planejamento, execução
e monitoramento de polí�cas públicas
desenvolvendo ferramentas adequa-
das. Tais polí�cas podem ser acompa-
nhadas e analisadas, além de promover
os retornos sociais das ações do Go-
verno.

Além disso, buscando fomentar inicia-
�vas sustentáveis, o Ins�tuto se faz
presente em fóruns, comissões, parce-
rias, entre outros com diversas en�da-
des. Sendo elas:

PARTICIPAÇÕESASSOCIATIVAS, REPRESENTATIVAS E PARCERIAS
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Apoios, Compromissos
e Associações
[GRI 102-12] [GRI 102-13]

(CONTINUAÇÃO)
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Apoios, Compromissos
e Associações
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Demonstrativos
Financeiros

Demonstra�vo do resultado do Exercício Gerencial – 2019

[GRI 102-7] [GRI 102-45] [GRI 201-1] [GRI 201-2] [GRI 201-3] [GRI 201-4]
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• An�genos (-100%): Procedido baixa total confor-
me parecer técnico de baixa de produtos vencidos
até fevereiro de 2018 e semmovimentação em 2019
atendendo a Lei 11.638/07.

• Fornecedores (-0,77%): Esta conta teve baixa varia-
ção, porém, acumula um valor de R$ 126.787.459,02
incluindo principalmente o valor devida ao fornecedor
demedicamento.

• PDP TRASTUZUMABE (-100%): Procedido baixa
de provisão de valor contratual, em função da sus-
pensão do pagamento de parte do valor do medica-
mento Trastuzumabe pelo Ministério da Saúde.

• Provisão de Reajuste de CCT (+267,11%): Aumen-
to de provisão de reajuste previsto em Convenção
Cole�va de Trabalho.

• Patrimônio Líquido (37,11%): Aumento da par�ci-
pação do Estado no Capital da empresa decorrente
de Integralização de capital de recursos da fonte 132,
descontados o resultado do exercício.

• Vacina para uso animal (-91,02%): Queda na venda
e entrega do produto ao ministério da Saúde devido
a paralização da produção.

• Venda de serviços (-10,75%): Queda no resultado
de venda de soluções tecnológicas decorrente do ce-
nário econômico nacional.

• Subvenções Econômicas Estaduais (0%): Pelo se-
gundo ano consecu�vo, o Tecpar está independente
e não registra receitas oriundas de Subvenções.

• Rendimentos de aplicações financeiras (+289,25%):
Aumento decorrente de aplicação do saldo de recur-
sos recebidos em dezembro de 2018, do Ministério
da Saúde.

• Despesas Trabalhistas (-13,15%): Redução de des-
pesas na ordem de R$5.000.000,00 com pessoal, en-
cargos e bene�cios decorrentes do Plano deAposen-
tadoria Incen�vada, realizado em 2018.

• Despesas Gerais e Administra�vas (-27,56%): Re-
dução de despesas gerais e administra�vas na ordem
de R$ 8.939.703,48 decorrentes de revisões de con-
trato administra�vos e redução na produção de vaci-
nas e de serviços.

• Juros pagos pelo Tecpar (-98,83%): Redução de
despesas com juros correspondente a R$ 252.167,80
decorrente de pagamentos pontuais das obrigações
em geral.

• Resultado Líquido do Exercício (-84,12%): Percen-
tual demelhora em relação ao exercício anterior, uma
vez que em 2018 no balancete houve registro de bai-
xa de terreno doado pelo munício de Maringá, e da
devolução de valor correspondente ao convênio com
o ministério da Saúde. Em 2019 o peso veio do lado
posi�vo com a baixa da provisão do compromisso
com fornecedor, descontados esses eventos, obser-
va-se que para o equilíbrio de suas contas, a ins�tui-
ção depende do ingresso dos recursos do Tesouro do
Estado – Fundo Paraná Lei 12.020/98.

Integram o demonstrativo de resultados, todos os campi, operações de produção e presta-
ções de serviços desempenhadas pelo Tecpar. A seguir apresenta-se comentários sobre as
contas com maior variação, registradas nas demonstrações contábeis do Instituto em 2019
comparativamente a 2018, seguidos de gráficos de indicadores mais usuais na gestão finan-
ceira e contábil.

Aporte de Recursos: o Governo do Estado do Paraná, com
o obje�vo de reforçar ações e projetos estratégicos nas
áreas de atuação do Ins�tuto – pesquisa, desenvolvimento,
inovação, produção e soluções tecnológicas, repassou
a título de integralização de capital, o montante de
R$ 52.101.596,00 (cinquenta e dois milhões, cento e um
mil quinhentos e noventa e seis reais), contribuindo para o
fortalecimento das polí�cas públicas e do desenvolvimento
cien�fico e tecnológico, conforme quadro a seguir: Total do Repasse:

R$ 52.101.596,00 (cinquenta e dois milhões, cento e um
mil, quinhentos e noventa e seis reais)
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Demonstrativos
Financeiros
[GRI 102-7] [GRI 102-45] [GRI 201-1] [GRI 201-2] [GRI 201-3] [GRI 201-4]

(CONTINUAÇÃO)

LIQUIDEZ GERAL

ENDIVIDAMENTO TOTAL

MOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota Explica�va: O indicador apre-
senta a capacidade de pagamento da
empresa. Em 2019 demonstra que o
Ins�tuto não teve capital suficiente
para o pagamento das obrigações, esse
resultado decorre da independência do
Tecpar do orçamento do Estado, a par-
�r do ano de 2018.

Nota Explica�va: A par�r de 2018, o
Ins�tuto passou a u�lizou mais recur-
sos, principalmente de fornecedores
para fazer frente a suas despesas to-
tais. A queda nessa dependência, no
entanto, já passa a ser observada a par-
�r de 2019 com a polí�ca de redução
de despesas.

Nota Explica�va: Considerando que
não houve aumento significa�vo no
A�vo Permanente, observa-se um
comprome�mento do Patrimônio
Líquido em 2018, o qual sofreu queda
acentuada decorrente do resultado ne-
ga�vo desse exercício. Em 2019, apre-
sentamelhoramo�vada pelo resultado
do exercício e pela integralização de
capital, oriunda da fonte de recursos
132 - Lei 12020/1998.V
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Demonstrativos
Financeiros

RESULTADO DO EXERCÍCIO

JUROS PAGOS

Nota Explica�va: O resultado dos
anos de 2018 e 2019 jus�fica-se pela
independência do Ins�tuto do orça-
mento do Estado, pela paralização, por
questões técnicas, da produção da va-
cina Rhabdocell e, pela suspensão da
PDP Trastuzumabe, conforme acordão
doTribunal de Contas da União e o�cio
do Ministério da Saúde. Nesse ano, o
estabelecimento de ações coordena-
das para redução de despesas impac-
tou posi�vamente no resultado do Ins-
�tuto, quando comparado com 2018.

Nota Explica�va: Durante o ano
de2019, decorrente da pontualidade
nos pagamentos de fornecedores, o
Tecpar reduziu em 98,83% as despesas
de multas e juros pagos por atraso em
relação ao exercício de 2018.
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• Desempenho econômico

• Energia
• Água e Efluentes
• Efluentes e Resíduos
• Conformidades Ambientais

• Emprego
• Relações Trabalhistas
• Saúde Ocupacional e
Segurança

• Treinamento e Educação
• Saúde e Segurança do Cliente

Matriz de
Materialidade

4 Buscando alinhar-se às novas diretrizes de relato definidas pelo Global
Report Inicia�ve (GRI), apesar da meta de revisão da matriz de materiali-
dade abrangendo partes interessadas como fornecedores e comunidade
de entorno não ter sido cumprida em sua totalidade, foi decidido pelo Co-
mitê de Gestão e Sustentabilidade que os itens abordados nesse segundo
relatório seriam man�dos ou subs�tuídos por equivalentes de conteúdo
atualizado para o atender ao princípio de comparabilidade.

O destaque da reformulação para o relatório de 2019 fica por conta da atualiza-
ção das diretrizes G4 para as Normas GRI. Diversas alterações de conteúdo fo-
ram apresentadas para sa�sfazer os indicadores de conteúdo, porém os itens
de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) apresentam radical reconfiguração,
uma vez que não foram iden�ficados itens equivalentes na metodologia anteri-
or. Apesar de tamanhas alterações, é esclarecido que esse é o único item onde
a comparabilidade fica comprome�da no decorrer do relato.

[GRI 102-46] [GRI 102-47] [GRI 102-48] [GRI 102-49]
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Engajamento de Stakeholders

5
Os stakeholders colaboram para que a ins�tuição e as pessoas se engajem nas
a�vidades necessárias para sua manutenção e sustentabilidade no curto e longo
prazo, inclusive no gerenciamento de conflitos, que se não solucionados são ca-
pazes de criar um ambiente improdu�vo e destruidor.

O gerenciamento das partes interessadas é o conjunto de processos que tem por
obje�vo iden�ficar os stakeholders, mapear suas expecta�vas e necessidades e,
assim, desenvolver estratégias adequadas para engajar as pessoas no projeto e
prepará-las para o pós-projeto, conforme apresentado abaixo.

Os processos de gerenciamento das partes interessadas possibilitam descobrir
quantas partes interessadas existem, quais suas diferenças, qual a complexidade
entre a relação das partes interessadas e o projeto, quais as tecnologias disponí-
veis para a comunicação, entre outras questões.

[GRI 102-9] [GRI 102-10] [GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44]
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QUALIFICAÇÃO

SERVIÇOS

Engajamento de
Steakholders

Aqualificação de fornecedores tem re-
visão periódica de acordo com os pro-
cedimentos emanuais técnicos que re-
gem o sistema de gestão, sendo eles:

Para contratação dos serviços de cali-
bração, os laboratórios de ensaios e de
calibração acreditados pela CGCRE,
das unidades Centro de Tecnologia em
Saúde e Meio Ambiente (CSA), Centro
de Tecnologia de Materiais (CTM) e
Centro de Medições e Validação
(CMV), adotam uma sistemá�ca espe-
cífica para qualificação dos fornecedo-
res que são avaliados com base na ca-
pacidade técnica e nos critérios
definidos no PRO305.00.010 (Contro-
le de padrões, equipamentos de medi-
ção e de processo) e PRO 305.00.004
(Avaliação de fornecedores).

Os fornecedores com capacidade téc-
nica que se enquadram nos quesitos
previamente definidos passam a cons-
tar na lista de fornecedores qualifica-
dos, que sob responsabilidade dos ge-
rentes das unidades, é revisada
anualmente de acordo com o estabele-
cido nos manuais técnicos das unida-
des.
Para selecionar os fornecedores ade-
quados também são u�lizadas ferra-
mentas como cadastro eletrônico e lis-
ta de fornecedores com histórico
anterior de unidades (MTEnsaios eMT
Calibrações). A par�r de 2011 o CSA e

o CTM passaram a disponibilizar a lista
dos fornecedores de serviços de cali-
bração na Intranet. O Centro de Medi-
ções eValidação disponibiliza a lista no
Wiki-CMI, facilitando o acesso à infor-
mação a todos os interessados.
Para aquisições de serviços crí�cos os
gerentes das unidades encaminham à
Divisão de Compras a requisição de
serviço (REG 305.00.030) especifican-
do tecnicamente o serviço apresentan-
do, no mínimo, três orçamentos ob�-
dos junto aos fornecedores
qualificados. Todos os colaboradores
envolvidos, quando há alterações, são

I. Procedimentos – PRO

a. PRO 305.00.003: Aquisição

b. PRO 305.00.004: Avaliação de for-
necedores

c. PRO 305.00.013: Tratamento de
Não conformidade e Ação Corre�va

II. Instruções de Trabalho – IT

a. IT 411.00.001: Orientações de Se-
gurança e Saúde no Trabalho para Em-
presas Contratadas

O registro, a atualização e a avaliação
cadastral de fornecedores, pessoas
�sicas ou jurídicas interessadas em for-
necer produtos ou serviços ao Tecpar,
devem observar as regras do Decreto
Estadual nº 9.762, de 19 de dezembro
de 2013, bem como as disposições
con�das no RILC.

(CONTINUAÇÃO)

O Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), do Tec-
par, segue as disposições dada pela Lei Federal nº 13.303/2016,
sendo considerados critérios de qualidade e sustentabilidade so-
cioambiental, bem como as normas de proteção ambiental pre-
sentes no Decreto Estadual nº 6.252/2006.

O ins�tuto segue aplicando três mecanismos de aquisição de ma-
teriais: Tomada de Preço, Convite e Pregão Eletrônico e Presenci-
al, sendo o procedimento de cadastramento, quando da contrata-
ção, junto ao sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS),
fica sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Adminis-
tração e Previdência do Paraná́ (SEAP).
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INSUMOS

ABORDAGENS PARA ENGAJAMENTO

Os insumos u�lizados no processo de
produção e de controle da qualidade
devem seguir as orientações do POP
CQ 066 – Recebimento, armazena-
mento e sistemá�ca de liberação de
matérias-primas e insumos. Este docu-
mento padroniza a sistemá�ca de re-
cebimento, coleta, amostragem, inspe-
ção/ensaios de matérias-primas e
insumos de fornecedores externos,
u�lizados para a produção e controle
da qualidade, para verificar se atendem
às especificações técnicas.
Em alguns casos a qualificação é base-
ada no material entregue na validação

O Programa Smart Energy Paraná tem
seu foco no uso de geração de energia
elétrica distribuída no Estado, tendo
como obje�vos principais a promoção
da adequação da rede de energia
elétrica convencional em rede inteli-
gente; a disseminação da geração dis-
tribuída por fontes de energias renová-
veis, usando principalmente geração
eólica, fotovoltaica, biomassa, biogás e
aproveitamento energé�co de resí-
duos sólidos urbanos; e o incen�vo a
modelos de aplicação para a eficiência
energé�ca.

dos processos analí�cos e na validação
de equipamentos e de infraestrutura,
considerando o atendimento aos regu-
lamentos técnicos estabelecidos para a
produção de biológicos para a saúde
animal e humana e para a prestação de
serviços. As aquisições dos materiais
para a produção e controle da qualida-
de seguem o descrito no POP-CQ066.
A ins�tuição u�liza o mecanismo de
compras diretas para a aquisição de
serviços de calibração e de transporte
de equipamentos, selecionando os for-
necedores conforme estabelecido no
PRO 305.00.004 (Avaliação de forne-

OTecpar, é responsável pela secretaria
execu�va do programa, além coorde-
nar o portal do Smart Energy Paraná,
que apresenta empresas que atuam no
Brasil nas categorias Biogás, Biomassa,
Consultoria Ambiental, Eólica, Fotovol-
taica, Hidrelétrica, Resíduos e Smart
Grid. O conceito do Smart Energy vo-
caciona a u�lização da energia elétrica
para outras modalidades.

Ainda com relação ao engajamento
dos parceiros de negócio, constante-
mente há oferta e par�cipação em
eventos como a Conferência Internaci-

cedores) e PRO 305.00.003 (Aquisi-
ção), processos sob a responsabilidade
da Divisão de Compras e da Divisão de
Logís�ca. Para compras de serviços de
informá�ca e treinamentos é efetuada
preliminarmente qualificação dos for-
necedores adequados pelas áreas que
efetuarão a solicitação do serviço e
posteriormente são realizadas as cota-
ções, conforme disposto nos procedi-
mentos já citados.

onal do Smart EnergyCI&Expo 2019, a
qual contou par�cipantes e autorida-
des de municipais e estaduais.

Há 74 anos, a ins�tuição responde
pela manutenção, editoração e publi-
cação do Brazilian Archives of Biology
and Technology, revista cien�fica bi-
mestral cujo obje�vo é a divulgação ci-
en�fica das diversas áreas da biologia
e tecnologia. Anualmente são recebi-
dos aproximadamente 800 trabalhos
cien�ficos, sendo, em média 15% de-
les publicados.
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Governança

6

OAno de 2019 pautou-se em termos da Governança Corpora�va na me-
lhoria dos processos dos conselhos e comitês de forma mais aderente a
Lei Federal nº 13.303 de 2016, com base na realização de benchmarking
com empresas públicas.

A Diretoria Execu�va (Direx) designou Comitês e Grupos de Trabalho
para apoiar sua tomada de decisão sobre os mais variados assuntos, den-
tre eles incluem-se os temas econômicos, ambientais e sociais, para os
quais existe um coordenador e prazos estabelecidos.
Os atos da Direx são formalizados por meio de Deliberações que são dis-
ponibilizadas na intranet.

[GRI 102-18] [GRI 102-19] [GRI 102-20] [GRI 102-21] [GRI 102-22] [GRI 102-23] [GRI 102-24]
[GRI 102-25] [GRI 102-26] [GRI 102-29] [GRI 102-30] [GRI 102-32]

Jorge Augusto Callado Afonso
Diretor-Presidente

Arnaldo Rogério da Fonseca
Diretor deAdministração e Finanças

Rafael Rodrigues
Diretor de Tecnologia e Inovação

Lindolfo Luiz Silva Junior
Diretor de Novos Negócios e

Relações Ins�tucionais

Adrianne Correia Pereira
Diretora Jurídica
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O Conselho de Administração es-
tabeleceu os níveis de alçada deci-
sória, Resolução CAD 039/2019,
que dispõe sobre os valores de al-
çada decisória dos administrado-
res para deliberar sobre a celebra-
ção de quaisquer negócios
jurídicos.

O Conselho de Administração é
assessorado pelo Comitê de Au-
ditoria Estatutário - CAE, com
três membros, de caráter consul-
�vo e permanente, sendo respon-
sável pela supervisão dos proces-
sos de apresentação de relatórios
contábeis e financeiros, dos pro-
cessos de gestão de riscos e con-
trole interno e da atuação dos tra-
balhos das auditorias interna e
independente, conforme definido
no seu Estatuto Social e Regimen-
to Interno.

O Comitê de Indicação e Avalia-
ção - CIA, com seis membros, é o
órgão auxiliar do acionista (Go-
verno) que verifica a conformida-
de do processo de indicação e
avaliação dos administradores,
conselheiros fiscais e membros
do comitê estatutário.

Presidente do Comitê
Ezequiel de Barros Lage

Ademir Mueller Hudson Roberto José

Sandro Alex da Cruz de Oliveira Vinícius José Rocha.

José Eduardo Bekin

Presidente do Conselho

Conselheiro
(representante dos empregados)

Conselheiro Conselheiro

Conselheiro Conselheiro

Aldo Nelson Bona

Emerson Luis Ba�sta Jorge Augusto Callado Afonso Haly Abou Chami

Jorge Vicente Silva Juliana Pasieznik Casini Hélio Gilberto Amaral
Conselheiro

Presidente do Comitê

Membro

Davi Xavier da Silva Neto

Emílio Portugal Pederneiras Zildete Tasso Gonçalves
Membro
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Governança (CONTINUAÇÃO)

O Conselho Fiscal - CF, com três
membros �tulares e três suplen-
tes, eleitos por Assembleia Geral,
com mandato unificado de dois
anos a contar da data de sua elei-
ção e, no máximo, duas recondu-
ções consecu�vas.

O Conselho tem a atribuição de
fiscalizar os atos dos administra-
dores, assegurando que a gestão
dos negócios atenda aos obje�vos
definidos no Estatuto Social, bem
como à legislação vigente.
Este se reúne mensalmente.

O Estatuto Social do Tecpar esta-
belece as atribuições do Conselho
de Administração (art. 31), Direto-
ria Execu�va (art. 33) e Diretor
Presidente (art.35) que abrangem
os tópicos citados.

A delegação de responsabilidades
dos Comitês e Grupos de Trabalho
ocorre por decisão da Diretoria
Execu�va, em suas reuniões ordi-
nárias ou extraordinárias, registra-
das em atas e comunicadas ao
corpo ins�tucional por meio de
Deliberações, as quais estão pu-
blicadas na intranet.

A responsabilidade execu�va é da
Diretoria Execu�va, composta
pelo Diretor Presidente, Diretor
de Administração e Finanças, Di-
retor de Indústria e Inovação, Di-
retor de Novos Negócios e Rela-
ções Ins�tucionais e Diretora
Jurídica. A coordenação cabe ao
Diretor Presidente.

A Diretoria Execu�va tem como
preceito um bom relacionamento
com seus Conselhos (CAD e CF)
que tem atuado de forma mais
par�cipa�va da gestão, nos as-
pectos que lhe cabem. O Tecpar
também se apóia nos relaciona-
mentos com suas diversas partes
interessadas para entendimento
dos cenários e tomada de deci-
sões.

É papel da Diretoria Execu�va e
do Conselho de Administração
acompanhar os aspectos de sus-
tentabilidade, em que são trata-
dos os principais temas socioam-
bientais e de negócio do ins�tuto,
e que são provenientes de proces-
sos de consulta a stakeholders
(polí�cas públicas e pesquisa de
sa�sfação de clientes).

As indicações dos membros dos
órgãos estatutários são efetuadas
pelo Conselho de Controle das
Empresas Estaduais (CCEE). O

CCEE é órgão colegiado de cará-
ter consul�vo e norma�vo, inte-
grante da estrutura da Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFA, com
atribuição de assessorar o Gover-
nador no estabelecimento de di-
retrizes para a orientação de
prá�cas de governança corpora�-
va e controles internos, e acompa-
nhar as a�vidades e avaliar o de-
sempenho das empresas públicas,
sociedades de economia mista e
das fundações públicas estaduais.

As indicações são encaminhadas
pelo CCEE à Secretaria de Gover-
nança Corpora�va para o encami-
nhamento interno necessário.

Para dar andamento ao processo,
os indicados precisam apresentar
curriculum vitae atualizado com
descrição de experiência compro-
vada nas funções previstas na le-
gislação; documentação para o
processo de indicação; o�cio da
Casa Civil e a manifestação do

Presidente do Conselho Fiscal
Carlos Gomes Pessoa

Felipe Augusto Amadori Flessak Marcia Cris�na
Rebonato do Valle

Lineu Edison Tomass Phelipe Abib Mansur

Guilherme de Abreu e Silva

Conselheiro Titular

Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente

Conselheiro Titular
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CCEE da análise da indicação. Ao
longo do processo, poderá ser rea-
lizado procedimento de “diligência
de integridade”, situação que pode
requerer outros documentos.

Os indicados também preenchem
a Ficha Cadastral do CCEE, que
será usada para verificação dos
requisitos e vedações legais e es-
tatutários exigidos para indicação
de Administrador. Nesta ficha, o
indicado declara, sob as penas da
lei, que não se enquadra em ne-
nhuma das hipóteses de vedação
ou impedimento previstas na Lei
Federal nº 13.303/2016. As fichas
cadastrais preenchidas pelos ad-
ministradores são disponibilizadas
no Portal do Tecpar.

Para o cargo de administrador (di-
retor/conselheiro) é exigido que o
indicado tenha, no mínimo 10
anos na área de atuação da estatal
ou em área conexa ao cargo para
o qual foi indicado. Ele também
pode ser indicado se �ver expe-
riência comprovada de quatro
anos em uma das seguintes fun-
ções: cargo de direção ou chefia
superior em empresa de porte ou
objeto semelhante ao da estatal;
cargo equivalente a DAS-4 ou su-
perior em pessoa jurídica de direi-
to público interno; docente ou
pesquisador, de nível superior, na
área de atuação da estatal; ou ter
atuado como profissional liberal
em a�vidade vinculada à área de
atuação da estatal.

A Polí�ca de Transações com as
Partes Relacionadas estabelece os
procedimentos a serem observa-
dos quando da ocorrência de
Transações com Partes Relaciona-
das e outras situações com poten-
cial conflito de interesses, de
modo a assegurar que as decisões
envolvendo tais situações sejam
direcionadas, sempre, com vistas
ao interesse do Tecpar, do acionis-
ta e da sociedade. A Polí�ca apli-
ca-se a todos os colaboradores,
com ênfase naqueles que possu-
em poderes delegados de decisão,
tais como conselheiros, diretores,
gerentes, membros de comitês e
comissões. O Conflito de Interes-
se é caracterizado quando um in-
divíduo está envolvido no proces-
so de tomada de decisão no qual
tenha poder de influenciar no re-
sultado, possibilitando obtenção
de vantagem indevida para si, para
ummembro de sua família ou para
terceiros, ou que possa interferir
na sua capacidade de julgamento
imparcial.

O Tecpar está construindo sua
matriz de riscos e controles inter-
nos com base na estrutura do
COSO (Commi�ee of Sponsoring
Organiza�ons of the Treadway
Commission). Essa matriz será
atualizada anualmente tanto para
os controles rela�vos às opera-
ções da sua área industrial quanto
das áreas de soluções tecnológi-
cas e administra�vas. Além disso,
todos os controles serão subme�-
dos a testes de efe�vidade e, para
eventuais não conformidades de-
tectadas, haverá monitoramento
da implementação dos planos de
remediação.

São diretrizes para construção da
matriz considerar aspectos socio-
ambientais, de sustentabilidade
empresarial, saúde e segurança,
buscando antecipar, avaliar e re-
duzir os impactos de curto, médio
e longo prazo das operações à so-
ciedade, adotar prá�cas para re-
portar e controlar os incidentes e

direcionar as oportunidades iden-
�ficadas às áreas competentes
para análise e implementação das
ações necessárias à sua realização.

A fim de estabelecer princípios e
regras e formalizar as responsabi-
lidades básicas a serem observa-
das nos processos de gerencia-
mento de riscos corpora�vos, de
forma a assegurar a con�nuidade
das operações da organização,
fortalecer a gestão de recursos, a
proteção e a valorização do seu
patrimônio, em 2019, foi aprova-
da a Polí�ca de Gestão de Riscos
do Tecpar.

Além desta Polí�ca, o Tecpar pos-
sui o Código de Conduta e Integri-
dade que tem o obje�vo de servir
como instrumento orientador dos
atos de todas as pessoas que
exercem a�vidades em caráter
permanente, eventual ou tempo-
rário em nome do Tecpar, ainda
que sem remuneração, os empre-
gados (independente da sua fun-
ção ou posição hierárquica), admi-
nistradores (membros do
Conselho de Administração e Di-
retoria Execu�va), membros do
Conselho Fiscal, estagiários, pres-
tadores de serviços terceirizados,
contratados, bolsistas e menores
aprendizes, aos quais cabe a res-
ponsabilidade de reger-se por
suas disposições e de aplicar, em
seu âmbito de responsabilidade,
seu conteúdo e promover sua di-
vulgação, seu entendimento e sua
internalização.

Cons�tui compromisso individual
e cole�vo o atendimento ao dis-
posto neste Código, cabendo aos
par�cipantes promover o seu
cumprimento e orientar os clien-
tes, os profissionais das empresas
prestadoras de serviço e as de-
mais pessoas, �sicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, para
sua observância e respeito, nas
relações estabelecidas.
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A é�ca é uma caracterís�ca do ser humano e, por via de consequência, é ele-
mento vital na produção da realidade social. Trata da ciência que estuda os valo-
res e princípios morais de uma sociedade e seus grupos enquanto base a racio-
nalidade, a liberdade e a responsabilidade das pessoas. Todo indivíduo apresenta
um senso crí�co que determina se as ações e as decisões tomadas avaliando-as
certas ou erradas, justas ou injustas, morais ou imorais. Agir e�camente é cons-
truir o próprio caráter de maneira posi�va, em direção à virtude em contribuição
com o bem comum.

Crendo em princípios de integridade, foi ins�tuído o Código de Conduta e inte-
gridade que obje�va: aprimorar e orientar o relacionamento da ins�tuição com
todos os seus públicos de interesse; cons�tuir referência individual e cole�va
para que todos os colaboradores
sigam os mesmos valores e pa-
drões é�cos de conduta; e forta-
lecer a imagem interna e externa
da empresa e de seus colabora-
dores, caracterizando suas a�-
tudes como morais, é�cas e
comprome�das com a cidadania.

O documento na íntegra pode
ser conferido no portal ele-
trônico:

h�p://www.tecpar.br

Ética e
integridade

7

[GRI 102-16] [GRI 102-17]
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ASPECTOS AMBIENTAIS
Energia

8

O consumo de energia dos campi é dividido basicamente em duas fon-
tes: energia elétrica e combus�veis, para alimentar os geradores e abas-
tecimento de veículos, respec�vamente.

[GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-4] [GRI 302-5]

ENERGIA ELÉTRICA

A unidade do CIC destaca-se como
maior consumidora de energia elétrica,
uma vez que concentra a maior parte
das a�vidades desenvolvidas pelo Ins-
�tuto, dentre elas a produção de vaci-
nas. Os dados do consumo de energia
elétrica de 2018 e 2019 estão detalha-
dos nos quadros e gráficos a seguir.
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Nota-se que no ano de 2019, anali-
sando-se num foco individual, houve
uma economia do consumo de ener-
gia com relação a 2018, de 10,45%,
6,63% e 29,09% para os campi Juve-
vê, Araucária e Jacarezinho, respec�-
vamente. Intercorre no demonstra�-
vo, porém, um aumento de 6,29% no
uso de energia elétrica para as a�vi-
dades do campus CIC.

O aumento de consumo na Matriz
deve-se ao fato de no ano de 2019
terem sido executadas duas obras de
ordem civil no complexo da unidade,
gerando um consumo de energia
a�pico. O consumo da unidade Tole-
do era de responsabilidade do parcei-
ro local.

Quanto a unidade Maringá a planta
an�ga foi desa�vada em 2019, cujo
consumo era de responsabilidade do
Tecpar, no o terreno atual ainda

não há instalação elétrica, pois ainda
não há edificação na área.

Ametodologia que possibilitou os nú-
meros de diminuição do consumo
energé�co é conhecida como retrofit,
que consiste basicamente na moder-
nização dos sistemas existentes. No
campus CIC, houve a subs�tuição de
toda a iluminação externa, de lâmpa-
das com vapor metálico, por novas

lâmpadas com tecnologia LED, o
que garante um fluxo luminoso seme-
lhante commais eficiência energé�ca.

No compara�vo dos anos 2018 e
2019, houve uma redução de aproxi-
madamente 36,86% da potência ins-
talada na iluminação externa.

Energia
ENERGIA ELÉTRICA (CONTINUAÇÃO)
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COMBUSTÍVEIS

Os combus�veis u�lizados pelo Ins�-
tuto no desempenho de suas ações,
são: a) Diesel – para alimentação de
geradores; b) gasolina, etanol e diesel
– para abastecimento de veículos.

No ano de 2019 o consumo de diesel
para alimentação de geradores foi de
900 litros, o que representa uma di-
minuição de 3,94% em relação a
2018, quando houve consumo de
934 litros de diesel.

Com relação aos combus�veis u�lizados para abastecimento de veículos, também houve redução no

consumo, de 18 mil litros em 2018 para 13 mil em 2019.

Por meio da u�lização de índices para
transformação de unidades, nos úl�-
mos anos o consumo energé�co foi
compilado na unidade de Joules, por
ser a unidade tradicionalmente usada
para medir energia mecânica (traba-
lho), u�lizada também para medir
energia térmica (calor). No Sistema
Internacional de Unidades (SI), todo
trabalho ou energia são medidos em
joules.

Desta forma, é possível obter o con-
sumo total de energia do Tecpar, so-
mando energia elétrica e combus�-
veis na mesma unidade.

Este valor, dividido pelo número de
colaboradores, define a Intensidade
energé�ca da ins�tuição, que teve
uma diminuição comparando os anos
de 2018 para 2019.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES
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Aspectos Ambientais
Água

9

Todas as unidades doTecpar são abastecidas comágua potável proveniente do sistema
público. Em 2019 foram consumidos aproximadamente 34 milhões de litros de água
nas a�vidades de produção e consumo humano. No ano de 2018, o consumo total foi
de 43milhões de litros de água na organização.

Na comparação entre os períodos, houve uma redução de 21 % no consumo global –
de 43 mil m³ em 2018 para 34 mil m³ em 2019. Quando observados individualmente,
houve decréscimos namatriz e na unidade Juvevê e, acréscimo de consumo nas unida-
desAraucária, Jacarezinho eMaringá compara�vamente ao ano de 2018.

Percebe-se uma diminuição no consumo do CIC e Juvevê devido à reorganização de
áreas que �veram alguns processos interrompidos, ao passo que nas demais unidades
houve aumento das a�vidades e consumo de água.

[GRI 303-1] [GRI 303-2] [GRI 303-3] [GRI 303-4] [GRI 303-5]
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1 - efluentes que não tem potencial de contaminação (de acordo como PRO305.00.007)

[GRI 306-1] [GRI 306-2] [GRI 306-3] [GRI 306-4] [GRI 306-5]

EFLUENTES E VAZAMENTOS

O Tecpar entende que o processo de
melhoria con�nua também se aplica
à mi�gação dos efeitos nega�vos de-
correntes de suas áreas de atuação.
Dentre os impactos gerados nas suas
a�vidades, destaca-se a geração de
efluentes, sejam esses planejados ou
não. Alinha-se com pautas discu�das
por diversos setores, da academia,
empresas privadas, agências regula-
doras, como forma de minorar o im-
pacto causado por suas a�vidades.

É válido citar que as informações re-
tratadas pelo quadro acima não fa-
zem menção a vazamentos.

Em observância às legislações em vi-
gor, aos riscos financeiros e custos
associados à operação, são cons�tuí-
das medidas de avaliação, prevenção
e mi�gação no entorno das áreas
ocupadas pelo Ins�tuto.

Tais prá�cas traduzem em êxito rela-
cionado à inexistência de casos de
vazamentos significa�vos para o pe-
ríodo compreendido.

Os mecanismos de controle quan�ta-
�vos de geração de efluentes por
unidade produ�va, não foram im-
plantados em 2019, conforme previs-
to no Relatório de Sustentabilidade

de 2018, pela falta de projetos e re-
cursos financeiros. O sistema deverá
ser implantado a curto prazo, para ga-
ran�r o controle setorial da produ-
ção, na obtenção de dados quan�ta-
�vos e na adoção de parâmetros
específicos para o lançamento de
efluentes.

Nas a�vidades cujos efluentes gerados tenham potencial de contaminação, as
soluções residuais dos processos de lavagem são neutralizadas até pH 7 e descar-
tadas na pia com água corrente, atendendo os requisitos estabelecido nos proce-
dimentos específicos, monitorados pelo SGI:

• PRO 305.00.007 – Gerenciamento de Resíduos.

• IT 500.01.002 – Lavagem de Vidraria.

• IT 500.01.014 – Gerenciamento de Resíduos.
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Resíduos
Sólidos

10

Com a ins�tuição da Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, os mecanismos
regulatórios e instruções para segregação,manejo edes�naçãofinal de resíduos foram
intensificados. Ins�tuições que possuem polí�cas voltadas às questões ambientais e
comfirme compromisso com a sustentabilidade, possuemnormas internas, instruções
de trabalho eprotocolos bemdefinidos quando se trata da gestãode seu resíduo, além
disso, cobram de seus parceiros de negócios um comprome�mento com igual impor-
tância.

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com sua origemou periculosida-
de. Com relação à origem, as a�vidades desempenhadas no Tecpar geram as seguintes
�pologias:

• Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – gerados nas a�vidades
administra�vas, de limpeza emanutenção;

• Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) – gerados nos laboratórios e demais
a�vidades relacionadas aos serviços de saúde;

• Resíduos da Construção Civil (RCC) – gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil.

[GRI 306-2] [GRI 306-4]
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Nessa classificação, os resíduos ainda
podem ser definidos como perigosos
ou não perigosos, de acordo com suas
caracterís�cas de inflamabilidade,
corrosividade, rea�vidade, toxicidade,
patogenicidade, carcinogenicidade,
teratogenicidade e mutagenicidade.

Vistas as premissas para segregação por classes, cada uma é tratada de acordo
com as par�cularidades per�nentes, dados pelas norma�vas internas:

• PRO 305.00.007: Gerenciamento de Resíduos

• IT 500.01.014: Gerenciamento de Resíduos Biológicos,

Químicos Materiais Remanescentes de Ensaios

A aplicação de tais norma�vas permite o acompanhamento da quan�dade de resíduos gerados nos diversos
campi, detalhadas no quadro a seguir:

* Quantitativo geral dos campi do Institutos de Tecnologia do Paraná – Tecpar
** Não há informações sobre a geração de RCC no período.
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Proteção e Conformidade
Ambiental

11

Reconhecendo a seriedade que as questões ambientais demandam, o Tecpar, além de
cumprir as exigências legais, e buscarmelhorias nos seusprocessos internos, acredita na
importância de contribuir com pesquisas para prover soluções inteligentes a aspectos
como geração energé�ca individual, materiais constru�vos ambientalmente amigáveis,
economia de água, entre outros. Neste sen�do, foram inves�dos emproteção ambien-
tal R$ 417 mil no ano de 2019, o que representa uma diminuição com relação a 2018,
devido a redução dos resíduos gerados.

[GRI 307-1]



PÁGINA 53 RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2019

Essa redução é jus�ficada pela imple-
mentação de ações e propostas para
a melhoria con�nua no tratamento
dos resíduos sólidos pra�cados pela
ins�tuição e seus colaboradores, no
sen�do de apoio para eliminar os pro-
blemas e gargalos, através da promo-
ção de campanhas educa�vas e expli-
ca�vas de conscien�zação,
seminários, e colocar em prá�ca os
planos, estabelecendo metas para
operacionalizar as ações que corrobo-
rem para atender o que determina a
legislação.
Porém as metas e propósitos con�nu-

am na busca da excelência na prote-
ção ambiental e no tratamento dos
resíduos gerados pela Ins�tuição.

No entorno do Campus CIC, há uma
área de bosque onde o Tecpar realiza
manutenções e a�vidades de preser-
vação. O local é de interesse para fu-
turas expansões de infraestrutura, es-
ses custos não são facilmente
computáveis, pois estão diluídos nos
custos de manutenção corriqueira do
empreendimento.
A organização encontra-se em con-
formidade com as leis e regulamentos

vigentes, não tendo recebido multas,
sanções ou no�ficações de processos
rela�vos às questões ambientais, não
havendo sanções ou ônus aplicados
pelo não cumprimento de qualquer
conformidade ou condicionante.

[GRI 306-5]

ÁREAS DE ENTORNO

As instalações �sicas dos campi do
Ins�tuto se situam em áreas cuja
consolidação urbana tem estágio
avançado, ou seja, as alterações do
entorno não se relacionam com as
a�vidades desenvolvidas pela empre-
sa. Não obstante, a ins�tuição preza
pela integração ecologicamente inte-
ligente e eficiente entre a sua infraes-
trutura e o meio em que está inseri-
do.
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Por meio de seu Programa de Volun-
tariado Empresarial Tecpar em Ação,
foi ampliada a atuação ins�tucional
no entorno realizando visitas junto às
escolas e organizações não governa-
mentais da comunidade cadastradas
no Programa, para levantamento do
perfil do público a ser beneficiado e
iden�ficação das necessidades de
melhoria com suporte do trabalho vo-
luntário.

Em 2019 foram ofertadas a�vidades
de reforço escolar e ensino de músi-
ca. Para 2020, o Ins�tuto pretende
ampliar ainda mais sua atuação agre-
gando outras ins�tuições da comuni-
dade, bem como desenvolver novos
projetos de Ação Educa�va como Pa-
lestras Técnicas e Ciclo de Profissões.

ÁREAS DE ENTORNO (CONTINUAÇÃO)



PÁGINA 55 RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2019

Dentre as ações realizadas para inte-
gração das áreas de entorno, desta-
ca-se relatório realizado pela unidade
CIC sobre quedas de energia elétrica
na região.

O entorno da unidade sofre com
constantes afundamentos de energia
elétrica (períodos curtos de ausência
de energia, variando entre 2 a 5 se-
gundos), que não são contabilizados
pela companhia de energia.

Neste sen�do, o Tecpar realizou con-
sultas a empresas localizadas no en-
torno sobre os efeitos destes afunda-
mentos, e houve unanimidade com
relação a prejuízos causados por tal
problema.

Com isso, a ins�tuição elaborou rela-
tório técnico, encaminhado à Copel.
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ASPECTOS SOCIAIS
A empregabilidade no TECPAR

12

As contratações ocorremconformedispostono ar�go37daCons�tuiçãoFederal e nos
editais de concursos públicos quandodo surgimento deoportunidades.Os colaborado-
res são cobertos pelos seguintes bene�cios trabalhistas:

[GRI 401-1] [GRI 401-2] [GRI 401-3] [GRI 402-1]

Para os bolsistas, estagiários e aprendiz, a empresa disponibiliza: Transporte Fre-
tado e Refeição. Para todos os colaboradores a empresa disponibiliza Área Pro-
tegida, Estacionamento, Ginás�ca Laboral e Sala de Nutriz.

As oportunidades de estágio, que visa a preparação para trabalho produ�vo de
educandos, são realizadas nos termos definidos na Lei nº11.788/2008, des�na-
das a estudantes do ensino médio, técnicos profissionalizantes e universitários.
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[GRI 404-1] [GRI 404-2] [GRI 404-3]

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

Valorizando a importância da educação con�nuada e do desenvolvimento de seus cola-
boradores, a ins�tuição disponibiliza treinamentos internos e externos. A quan�ficação
do total de horas inves�das no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaborado-
res é apresentada na tabela a seguir.

As 2.209,5 horas dedicadas ao treina-
mento de colaboradores derivam do
Programa de Desenvolvimento Anual
– PDA, que é realizado com análise
do gerente e diretor, a par�r dos da-
dos coletados nas áreas. A Escola de
Gestão Pública do Estado do Paraná
disponibiliza palestras informa�vas
com temá�cas técnicas e de gestão,
abordando ainda, planejamento pes-
soal com vistas a aposentadoria.

As horas de treinamento interno refe-
rem-se a ações e treinamentos espe-
cíficos do setor de Saúde e Segurança
no Trabalho.

Se necessário, podem ser solicitados
treinamentos adicionais ou especiais,
por meio do PRO 305.00.002 – Trei-
namento.



Saúde e segurança
no trabalho

13
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Atendendo a legislação rela�va ao
bem-estar e a qualidade local, o ins�-
tuto trabalha questões de saúde e se-
gurança dos colaboradores com obje-
�vo de atender as normas
regulamentadoras do Ministério de
Trabalho com atualização anual do
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA (NR-9), Programa
de Controle Médico e Saúde Ocupa-
cional – PCMSO (NR-7), Laudos de
Condições e Meio a Ambiente do Tra-
balho – LTCAT (NR-15), Laudos de In-
salubridade e Periculosidade (NR-16),
além do cumprimento das ações refe-
rentes a prevenção de incêndios (NR-
23), normas do corpo de bombeiros,
e demais requisitos legais quando
aplicáveis.

Para gerir as a�vidades relacionadas
às Normas Regulamentadoras de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, o
Tecpar conta com 02 Técnicos de Se-
gurança, 01 Médico do trabalho e 01
Enfermeira.

Os técnicos de segurança realizam
Inspeções de Segurança, conforme
cronograma anual, para verificar pos-
síveis riscos/perigos. Através deste,
são definidas as ações a serem toma-
das em conjunto com o Gerente da
área inspecionada, bem como os res-
ponsáveis pelas ações e prazos a se-
rem cumpridos. Após este prazo o
Técnico de Segurança verifica a eficá-
cia das ações realizadas e a elimina-
ção dos perigos ou riscos.

Na amplitude dos riscos que os técni-
cos são expostos durante o desempe-
nho de suas a�vidades, foram criadas
comissões internas que respondem
por assuntos específicos de Saúde e
Segurança no Trabalho – SST, com re-
gistro de documentos que compro-
vam suas a�vidades.

[GRI-403-1] [GRI-403-2] [GRI-403-3] [GRI-403-4] [GRI-403-5] [GRI-403-6]
[GRI-403-7] [GRI-403-8] [GRI-403-9] [GRI-403-10]



de inspeções de segurança, progra-
madas ou por demanda, ou seja,
quando solicitado pelos trabalhadores
indicando alguma situação de insegu-
rança ou algum evento que demons-
tra a necessidade de melhorias.

Outros Programas de Promoção da
Saúde são: Apoio a Dependência
Química; Atenção a Gestante e Nu-
triz; Ginás�ca Laboral e Hipertensão
Arterial. Todos os colaboradores têm
acesso a estas ações que visam a me-
lhoria da qualidade de vida.
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A CIPA também realiza inspeções
anuais e levanta os problemas nas
áreas registrando em Atas e tratando,
em conjunto com a segurança do tra-
balho, as melhorias necessárias. Para
registro das inves�gações realizadas,
o Tecpar mantém um Relatório de In-
ves�gação e Análise de Acidentes.

Além das inspeções, todos os colabo-
radores podem comunicar, de forma
verbal, à CIPA ou à Segurança do Tra-
balho possíveis riscos. Nos casos de
riscos eminentes a CIPA, em conjunto
com a Segurança do Trabalho poderá
embargar ou interditar o posto de tra-
balho. Para casos que necessitam
acompanhamento, aberto uma Inspe-
ção de Segurança até a resolução dos
problemas.

Além disso, a Brigada de Emergência
responsabiliza-se pelas situações que
podem causar ferimentos ou proble-
mas de saúde, inclusive com brigadis-
tas treinados para agir nestas situa-
ções.

Nos processos de par�cipação e con-
sulta dos trabalhadores, há par�cipa-
ção efe�va dos representantes da
CIPA, que tem como atribuições ela-
borar osMapas de Riscos consideran-
do as respostas dos funcionários en-
volvidos em cada a�vidade. A CIPA
também solicita pesquisa junto aos
trabalhadores, indicando os temas de
interesse a serem realizados na Se-
mana Interna de Prevenção de Aci-
dentes - SIPAT. A segurança do traba-
lho realiza sistema�camente relatórios

Os colaboradores possuem plano de
saúde que disponibiliza cobertura
para atendimentos médicos especiali-
zados, exames laboratoriais, de ima-
gem, Fisioterapia, Psicologia, Nutrici-
onista, Acupuntura, dentre outras
especialidades. O Tecpar disponibiliza
ainda atendimento em área protegida
24 horas, com profissionais para-
médicos e ambulâncias. Além disso,
há consultório odontológico nas de-
pendências da ins�tuição, bem como
convênio com outros profissionais
credenciados ao Plano Odontológico.

Antes da realização de qualquer servi-
ço com acompanhamento do contra-
tante, é realizado uma integração de
segurança com explanação dos riscos
e perigos existentes pelos Técnicos de
Segurança, registrados por meio de
Termo de Confidencialidade e Res-
ponsabilidade (REG 305.00.004).

A distribuição de equipamentos de
proteção individual (EPI/NR-6) é rea-
lizada com frequência sob demanda
ou quando iden�ficadas nas inspe-
ções realizadas nas unidades, e regis-

trados em fichas individuais. Os equi-
pamentos de proteção cole�va (EPC)
são disponibilizados em locais estra-
tégicos como salas e corredores (ex-
�ntores, hidrantes e sinalização de
segurança), laboratórios e áreas de
produção (capelas, chuveiros, lava
olhos, fluxo laminar, entre outros),
monitorados e inspecionados pela
Segurança do Trabalho.

São realizadas Integração
de Segurança e Saúde no
Trabalho e Diálogo de
Segurança do Trabalho
com todos os funcionários,
prestadores de serviços e
visitantes que realizam
alguma a�vidade nos
ambientes de trabalho.

Estágio

Jovemaprendiz

Atenção àgestante
e nutriz
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São realizados treinamentos a respei-
to do uso de máscaras respiratórias,
conforme Programa de Proteção Res-
piratória, treinamento para membros
da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, treinamentos teóri-
cos e prá�cos para os membros da
Brigada de Incêndio.

*Apenas 1 (um) acidente de trabalho, com 10 dias de afastamento.
Os demais foram acidentes de trajeto.

Ainda visando a conscien�zação dos
colaboradores em questões relacio-
nadas a SST, anualmente, desde
1997, é realizada a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho (SIPAT), com a oferta de exames
de saúde, palestras e a�vidades cul-
turais relacionadas ao tema.

A cultura de preservação e cuidados
difundidas no ambiente corpora�vo,
se traduz em baixos episódios de le-
sões e absenteísmos ocasionados
pela a�vidade laboral. No ano de
2019 houve apenas um registro de
acidente de trabalho (queda de pa�-
nete durante horário de almoço), com
10 dias de afastamento. Os demais
casos registrados referem-se a aci-
dentes de trajeto, e nas inves�gações
realizadas não foi encontrado nexo
casual. Estes dados demostram a efe-
�va ação da equipe de segurança e
medicina do trabalho, juntamente
com o apoio da CIPA nas campanhas
de prevenção e saúde.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO (CONTINUAÇÃO)
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Quando da contratação de novos
funcionários terceirizados, é reali-
zada a integração de segurança
para esclarecimentos sobre todos
os riscos e perigos, normas de se-
gurança, procedimentos de emer-
gência, área protegida, responsa-
bilidades, CIPA etc.

A Segurança do Trabalho também
fiscaliza a documentação destas
empresas para verificar o cumpri-
mento das Normas Regulamenta-
doras de saúde e segurança. Os
funcionários terceirizados possu-
em seus próprios órgãos de con-
trole, que contam com apoio das
equipesdoTecparquandonecessário.

Qualquer �po de acidente de
trabalho, envolvendo colaborado-
res tem trata�va padronizada de
acordo com os requisitos e docu-
mentos doMinistério do Trabalho,
da Previdência Social e do SGI.

Os dados ao lado apresentam
compara�vo das a�vidades
desenvolvidas para a prevenção
de acidentes de trabalho nos
anos de 2018 e 2019.

A empresa conta atualmente com 119 terceirizados sendo:
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Saúde e segurança
do Cliente

14
Desde 2016, com obje�vo de informar sobre as Normas Internas de Segurança,
conforme determina as Normas Regulamentadoras (NR), foi implantado procedi-
mento de integração com todos os clientes e visitantes que realizam algum traba-
lho temporário nas unidades do Ins�tuto, incluindo obras, manutenção e/ou ins-
talação de máquinas e equipamentos, além de verificar, dependendo das
a�vidades que serão executadas e os riscos envolvidos, a documentação e habi-
litação dos responsáveis.

[GRI 416-1] [GRI 416-2]

Esta integração também é realizada
com clientes que necessitam acom-
panhar a análise de seus produtos
nos laboratórios do Tecpar.

Além da orientação sobre prevenção
de acidentes, é distribuído e protoco-
lado o recebimento do Manual de In-
tegração e solicitada ciência e assina-
tura do Termo de Confidencialidade e
Responsabilidade (REG 305.00.004).

No encontro, também são repassados
os procedimentos em caso de emer-
gência, a disponibilidade e forma de
acionamento das ambulâncias caso
seja necessário, além das equipes en-
volvidas em eventos relacionados a
acidentes, como CIPA e Brigada de
Emergência, que são coordenadas
pelo SESMT.

Para os produtos, são estabelecidos
mecanismos para garan�r que produ-
tos veterinários e humanos estejam
dentro dos padrões de qualidade exi-
gidos e que possam ser u�lizados no
consumo da população, cumprindo

com legislações vigentes, normas téc-
nicas e guias internacionais da quali-
dade.

A Divisão de Garan�a da Qualidade e
Assuntos Regulatórios é responsável
pela conciliação de toda documenta-
ção envolvida nas etapas de produ-
ção e controle do processo de fabri-
cação de cada lote de produtos
des�nados tanto à saúde humana
quanto a animal, liberando-os para a
venda.

A liberação do produto é realizada de
acordo com as bases legais dos ór-
gãos reguladores e os critérios de
qualidade especificados para cada
produto, após avaliação da conformi-
dade com todos os parâmetros envol-
vidos nos processos de fabricação e
métodos de controle, preconizando o
emprego das Boas Prá�cas de Fabri-
cação-BPF.
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Tais prá�cas abrangem a confor-
midade das especificações dos
materiais, procedimentos e ensai-
os de controle, que devem ser re-
gistrados para conferir a rastreabi-
lidade das etapas de fabricação do
produto. Os procedimentos ainda
asseguram o correto cumprimen-
to das a�vidades de qualificação,
validação de processos e análise
de risco, para garan�r a qualidade
e eficácia dos produtos.

No período coberto pelo relatório,
a organização não teve impacto fi-
nanceiro rela�vo a produtos e ser-
viços, se encontrando livre de
quaisquer cobranças monetárias
decorrentes de não conformida-
des em suas operações.

QUALIDADE DO ATENDIMENTO

O Serviço de Atendimento ao Cliente
– SAC, é o canal direto de comunica-
ção do Tecpar com o mercado. Atra-
vés dele, a ins�tuição recebe consul-
tas, dúvidas, insa�sfações entre
outras necessidades relacionadas aos
produtos e serviços ofertados. O ser-
viço também é responsável por rece-
ber, analisar e encaminhar as deman-
das de negócios para as unidades
para atendimento a demanda, con-
forme fluxos

Buscando atender todos os perfis de
clientes, o serviço de atendimento
está disponível por meio do 0800
6451725, do Fale Conosco, do site
www.tecpar.br e do e-mail sac@tec-
par.br, além da função Discagem Di-
reta Ramal – DDR, em que o cliente
pode direcionar com o técnico res-
ponsável pelo serviço contratado.
Também é disponibilizado ao público
em geral o atendimento via telefonista.

A ins�tuição se faz presente nas prin-
cipais redes sociais, e toda a comuni-
cação com os públicos, suas solicita-
ções, dúvidas, crí�cas e sugestões são
monitoradas pela Assessoria de Co-
municação, quando aplicável, redire-

PROCESSODEATENDIMENTO - 0800 (SAC)

PROCESSODEATENDIMENTO E-MAIL SAC

cionamao SACpara encaminhamentos.
Em 2019 foram recebidas 822 men-
sagens via sac@tecpar.br, sendo 626
oportunidades de negócios (deman-

das); 157 atendimentos relacionados
aos produtos e 39 relacionados com
Farmacovigilância.
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A par�r de 2018, a Divisão de Ga-
ran�a da Qualidade e Assuntos
Regulatórios em parceria com a
Divisão Comercial implantaram os
procedimentos de Farmacovigi-
lância para os produtos veteriná-
rios sob a responsabilidade do
Tecpar.

A Divisão de Garan�a da Qualida-
de e Assuntos Regulatórios elabo-
rou Procedimento Operacional
Padronizado de Farmacovigilância
de Produtos Veterinários (POP
GQ 027), que estabelece todas as
trata�vas relacionadas à iden�fi-
cação, avaliação, compreensão e
prevenção de efeitos adversos ou
quaisquer problemas relacionados
ao uso de produto veterinário
ofertado ao mercado pela ins�tui-
ção.

A Divisão Comercial, por meio do
SAC, é responsável por receber,
via 0800 ou e-mail, a no�ficação
relacionada ao produto veteriná-
rio e, após os registros, encami-
nhar à Divisão de Garan�a da
Qualidade e Assuntos Regulató-
rios.

A Divisão de Garan�a da Qualida-
de e Assuntos Regulatórios, após
análise crí�ca realizada em con-
junto com o Responsável Técnico
pelo produto, é responsável por
iden�ficar e tratar a no�ficação
recebida relacionada a Farmacovi-
gilância, conforme procedimento
estabelecido.

O SAC, orientado pela Divisão de
Garan�a da Qualidade e Assuntos
Regulatórios, mantém a comuni-
cação com o responsável pelo re-
gistro da no�ficação, informando
dentro dos prazos estabelecidos,
o andamento do assunto registra-
do até sua finalização.

Ainda nas questões rela�vas à se-
gurança do cliente e do cidadão, a
Ouvidoria é o canal isento e é�co
na interlocução com a sociedade,
com o cidadão e a organização,
defendendo os direitos e interes-
ses das partes interessadas, bem
como a melhoria da qualidade dos
produtos e serviços prestados.

No processo da ouvidoria é realiza-
do monitoramento de denúncias,
reclamações, sugestões e demais
pronunciamentos de usuários, in-
ternos e externos, buscando forta-
lecer a prestação de serviços públi-
cos e a conduta de agentes
públicos na prestação e fiscaliza-
ção dos serviços. As manifestações
podem ser realizadas pelos canais
acima citados, complementados
pelo e-mail ou 0800 da Ouvidoria,
pelo Acesso à Informação ou pes-
soalmente.

FARMACOVIGILÂNCIA
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Combate à
Corrupção

15

AAltaAdministração está comprome�da com o programa de Compliance da empre-
sa, bem como com o combate às prá�cas de corrupção, suborno e lavagem de di-
nheiro. Este comprome�mento é evidenciado em um dos seus valores, a Integrida-
de, e com comportamentos e a�tudes que respeitam a legislação vigente,
principalmente, a brasileira.

Desde 2016, com a criação do Programa de Compliance, o Ins�tuto conduz uma
série de a�vidades com o obje�vo de apoiar a ins�tuição na construção da cultura
de conformidade, boas prá�cas emecanismos tecnológicos, de forma aminimizar os
riscos com as regulamentações e outros disposi�vos legais, como também evitar ou
detectar violações de leis, de normas e regulamentos e das polí�cas internas vigen-
tes, zelando pela adoção de condutas morais, é�cas e profissionais.

[GRI 205-1] [GRI 202-2] [GRI 205-3]

Com base no disposto no Art.6º da
“Lei das Estatais” (Lei Federal nº
13.303/2016), o Programa de Compli-
ance do Tecpar, vêm observando, en-
tre outras, as regras de governança
corpora�va, de transparência, de es-
truturas, de gestão de riscos e de con-
trole interno, composição da adminis-
tração e mecanismos para sua
proteção, em atenção às premissas es-
tabelecidas.

Também está prevista no Art.9º da re-
ferida Lei, a disposição sobre princí-
pios, valores e missão, bem como ori-

entações sobre a prevenção de confli-
to de interesse e vedação de atos de
corrupção e fraude na empresa públi-
ca e a sociedade de economia mista,
cumprindo processo de inves�gação e
auditoria.

Em 2019, reforçando o compromisso
de estabelecer mecanismos de contro-
le e avaliação con�nua foi aprovada a
Polí�ca de Gestão de Risco e a Polí�ca
de Compliance.
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1ª Linha de Defesa

Refere-se à gestão operacional, re-
presentada pelas diretorias, gerências
e demais colaboradores que atuam
nas operações do Ins�tuto. Tem a
atribuição de reportar tempes�va-
mente as deficiências nos controles
internos e executar as ações corre�-
vas e preven�vas.

2ª Linha de Defesa

Refere-se às áreas de controle, com-
preendendo as funções de Complian-
ce e Controle Interno, sendo suas
atribuições desenvolver, testar e im-
plementar metodologias e ferramen-
tas para o gerenciamento de riscos.

3ª Linha de Defesa

Refere-se à atuação da Auditoria In-
terna na avaliação e supervisão da
aderência e eficácia do processo de
gerenciamento de riscos no Tecpar. É
a estrutura organizacional indepen-
dente, responsável por avaliar a efe-
�vidade do processo de gestão de
riscos e a adequação das ações de
tratamento e mecanismos de contro-
les internos, recomendando, quando
necessário, melhorias nos processos
ao gestor de riscos.

Considerando que o processo de ge-
renciamento de riscos ainda está em
fase de implementação, não é possível
uma avaliação sobre a evolução do di-
agrama de riscos do Ins�tuto.

No momento, a unidade de Complian-
ce está desenvolvendo planos de con-
troles internos e avaliação de riscos,
com a construção da matriz de risco
que comporão o Plano de Gestão de
Risco para a con�nuidade dos negó-
cios.

Para tanto, o Tecpar definiu agrupar os
riscos de acordo com a natureza e sua
relação aos obje�vos estratégicos e a
relação com suas a�vidades. Assim
classificou nos seguintes �pos de ris-
cos que serão monitorados:

a) riscos estratégicos: está associado à
tomada de decisão da alta administra-
ção e o planejamento estratégico, po-
dendo gerar perdas econômicas e re-
putacional;

b) riscos operacionais: está relaciona-
do com a eficácia das a�vidades, inclu-
sive as metas de desempenho finan-
ceiro e operacional e a salvaguarda de
perda de a�vos e à possibilidade de
ocorrência de perdas resultantes de
falha, deficiência ou inadimplência de
processos internos, pessoas e siste-
mas, ou de eventos externos, catástro-
fes naturais, fraudes, greves e atos ter-
roristas.

c) riscos financeiros: está associado à
possibilidade de mudança no preço de
mercado, insuficiência de recursos,
caixa e outros a�vos financeiros, per-
das decorrentes de dificuldade de re-
cebimento de valores faturados, emis-
são de relatórios financeiros,
gerenciais, regulatórios, fiscais, estatu-
tários e de sustentabilidade incomple-
tos, inexatos ou intempes�vos, expon-
do o Ins�tuto a multas, penalidades e
outras sanções.

d) riscos de compliance: estão associ-
ados a não conformidade com leis am-
bientais, trabalhistas, tributárias e re-
gulatórias às quais o Tecpar está
sujeito, incluindo polí�cas e normas
internas, expondo o Ins�tuto à autua-
ção por órgãos reguladores e riscos re-
lacionados a fraude e corrupção como
a roubo de a�vos �sicos, agenciamen-
to de informações, desvios de recur-
sos financeiros, conflito de interesses,
tráfico de influência, suborno, propina,
conluio com fornecedores e clientes,
entre outros, podendo implicar em
perdas financeiras, multas, sanções e
penalidades por órgãos fiscalizadores
e deterioração da imagem.

Já como procedimento ins�tuído, o
Tecpar solicita informações visando
confirmar dados para realização do
processo de DueDiligence de potenci-
ais inves�dores, parceiros tecnológi-
cos e fornecedores no qual o conheci-
mento técnico e a atuação é�ca estão

A estrutura de gestão de riscos do Tecpar considera a atuação conjunta dos órgãos de governança corpora�va e de gestão,
de acordo com o conceito das 3 linhas de defesa:
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protegidos pela garan�a de imparciali-
dade e confidencialidade da equipe
responsável. Os esforços para avaliar
os riscos de casos de corrupção pas-
sam pela busca de informações pesso-
ais sobre a equipe gestora da alta ad-
ministração, equipe administra�va,
pessoal chave, agentes e outros indiví-
duos relevantes (Indivíduos Interessa-
dos).

Tais informações são coletadas por
meio de ques�onário externo e fontes
de domínio público, como a internet.

Parte dos esforços da ins�tuição em
combater casos de corrupção passa
pelo treinamento e educação con�nu-
ada a todos os colaboradores. Pelo se-
gundo ano, todos os Diretores e mem-
bros estatutários realizaram o
treinamento para Capacitação de

Administradores de Empresas Públi-
cas e Sociedade de EconomiaMista. O
obje�vo do curso é capacitar os admi-
nistradores em temas específicos e
avançados na condução estratégica da
organização, norteado pela exigência
legal, o ar�go 17 da Lei 13.303/16,
que dispõe sobre o estatuto jurídico
da empresa pública, bem como o ar�-
go 42 do decreto 8945/16, que regu-
lamenta a Lei e, prevê que os adminis-
tradores eleitos devem par�cipar, na
posse e anualmente, de treinamentos
específicos sobre legislação societária
e de mercado de capitais, divulgação
de informações, controle interno,
código de conduta, da Lei 12.846/13
(Lei An�corrupção), e demais temas
relacionados às a�vidades da empresa
pública ou da sociedade de economia
mista.

Em 2019 foi realizado treinamento de
sensibilização para todos colaborado-
res referente à importância do contro-
le interno e o papel de cada um no
processo, disseminando seus princí-
pios e valores, incluindo padrões é�-
cos, de integridade e transparência.
Esses treinamentos obje�vam disse-
minar o conhecimento e buscar o com-
prome�mento de todos os colabora-
dores em relação às polí�cas e normas
corpora�vas, principalmente do Códi-
go de Conduta, do Programa de Com-
plianceedaPolí�cadeControle Interno.

O contato da sociedade com o Tecpar pode ser realizado de diversas maneiras:
pode realizar se manifestar pelo site: www.tecpar.br (Canais de Comunicação: Ou-
vidoria, Acesso à Informação ou ainda Direto no link: Denuncie Corrupção), 0800
ou pelos e-mails compliance@tecpar.br, ouvidoria@tecpar.br, transparencia@tec-
par.br ou pessoalmente. OTecpar tambémpossui o Portal daTransparência no qual
divulga seus processos administra�vos fortalecendo o Controle Social.

Em 2019 o Sistema Integrado para Gestão deOuvidorias (SIGO) registrou 28 (cinte
e oito) atendimentos. Esse aumento não foi significa�vo quando comparado ao
ano anterior que registrou 25 atendimentos, desse total 21 foram de Acesso à In-
formação.

Em 2019 devido a reestruturação do site, dos canais de comunicação, do Portal da
Transparência e da divulgação do novo Código de Conduta e Integridade, os cida-
dãos forammais atuantes no Controle Social e na qualidade dos serviços prestados
pela organização.

Outro treinamento realizado foi em
parceria com a Controladoria Geral do
Estado. Em abril, a CGE apresentou
aos colaboradores do Tecpar o Progra-
ma de Integridade do Estado do Para-
ná, discorrendo sobre seus obje�vos e
o que dispõe a Lei Estadual nº 19.857/
2019, que ins�tui o Programa de Inte-
gridade e Compliance da Administra-
ção Pública Estadual. Na ocasião tam-
bém foi proferida palestra sobre a Lei
An�corrupção pela equipe do Contro-
le Interno e Compliance do Tecpar aos
par�cipantes.
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Nota Explica�va: Manifestações
recebidas pela Ouvidoria e pela
Transparência e Controle Social -
compara�vo mensal

Nota Explica�va: Manifestações
recebidas pela Ouvidoria e pela
Transparência e Controle Social -
compara�vo mensal

Nota Explica�va: Quanto aos
assuntos das manifestações, a
maior demanda é referente aos
Acordos, Contratos e Convênios
do Tecpar.

Nota Explica�va: Apresenta a
classificação do assunto a que se
refere cada manifestação,
recebida em 2019.

ASSUNTO DAS MANIFESTAÇÕES

MANIFESTAÇÕES
2019

NATUREZA DAS MANIFESTAÇÕES
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Índice
Remissivo
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[GRI 102-55]
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