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Inovação no DNA do Grupo Pardini
Modelo de Governança em Saúde:
• Profissionalização da Administração
• Formação do Conselho de Administração
• Entrada de investidor financeiro
• Abertura de Capital – Novo Mercado
Inovação e Renovação do Modelo de Negócios:
• Unidade de Negócios Lab-to-Lab
• Medicina de Precisão
• Toxicologia Forense
• Apoio Digital: nova proposta de valor no Lab-to-Lab
Inovação no Modelo Produtivo
• Cultura de Pesquisa e Desenvolvimento inserida no negócio
• Portfólio de Exames
• Inauguração do NTO (Núcleo Técnico Operacional) em 2010
• Incorporação de novas tecnologias (ex: Progenética, Diagnóstika, Biocod, etc.)
• Projeto Enterprise: nova plataforma produtiva de tecnologia e de serviços
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Objetivos do Projeto Enterprise
Desenvolver a maior plataforma laboratorial automatizada do mundo
Implementar mudanças no modelo produtivo, para aumentar a eficiência operacional e o
nível de qualidade dos testes:
• Atualizar a plataforma tecnológica com maior nível de automação dos processos
• Aumentar a capacidade produtiva do NTO – Núcleo Técnico Operacional
• Maior controle e previsibilidade do consumo de materiais por teste
• Redução do tempo de processamento
• Replicar metodologias do NTO nos NTAs – Núcleos Técnicos Avançados – localizados
em Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro
• Continuar garantindo resultados confiáveis e de qualidade
Renegociar as condições comerciais até então vigentes nos contratos com os
principais fornecedores de tecnologia laboratorial:
• Redução dos custos operacionais
• Pagamento separado para insumos, equipamentos e serviços
Viabilizar a digitalização da relação com o clientes Lab-to-Lab:
• Nova proposta de valor para os clientes desse segmento
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Planejamento do Projeto Enterprise
Etapa

Descrição
•
•

Levantamento de informações e entendimento da situação atual
e das necessidades;
Definição dos critérios de seleção de fornecedores participantes.
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Análise das demandas e revisão das
especificações

•
•
•

Análise das especificações atuais;
Identificação das oportunidades de redução de custos;
Definição do baseline.
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Lançamento da RFI (Request for Information)
e análise dos mercados fornecedores

•
•

Requisição de informações dos fornecedores através do RFI;
Seleção de fornecedores para o processo de concorrência.
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Lançamento RFP (Request for Proposal)

•
•
•

Concepção e redesenho das especificações;
Definição de expectativa de preço;
Elaboração e lançamento do Edital da Concorrência (RFP)
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Negociação com fornecedores

•
•

Análise de propostas e homologação dos fornecedores finalistas;
Negociação.
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Validação e aprovação de resultados

•
•

Apresentação de resultados;
Confirmação do fornecedor vencedor.

Execução do Projeto

•
•
•
•

Validação do plano de mudança;
Obras físicas necessárias;
Validação dos testes;
Go live.
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Entendimento das necessidades e da
situação atual
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Principais Resultados do Projeto Enterprise
Inovações Tecnológicas
• Maior plataforma laboratorial automatizada do
mundo, de acordo com a Siemens
• Incremento no nível de automação das plantas:
• Poderemos processar 82% dos resultados de
exames de análises clínicas em até 6hs
• Etapa pré-analítica (separação de amostras)
será realizada em até 1h
• Maior segurança para clientes, com menor
interferência humana e riscos de perdas

Inovações em Modelo de Negócios
• Simplificação do processo de faturamento:

• A Siemens deverá instalar uma filial dentro do
NTO, em Vespasiano, em que ela será
responsável pelo controle de estoque de
insumos e equipamentos
• Abastecimento Just-in-Time:

• A gestão dos estoques passará a ser
realizada diretamente pela Siemens, num
modelo Just-in-Time de reposição de
materiais

• Implementação de tecnologias
de ponta:
\
• Plataforma Atellica da Siemens e outras
máquinas de fornecedores complementares
• Instalação de esteira de alta velocidade com
mais de 300 metros de comprimento
• Economia de água e energia elétrica
• Soroteca automatizada
• Maior controle do processo produtivo
• Sala de comando capaz de monitorar a as
operações em outras localidades

• Formato de remuneração dos fornecedores
• Pagamento separado para insumos,
equipamentos e serviços
• Novo modelo de pagamento de insumos,
mais alinhado com os interesses do Pardini

• Digitalização dos clientes Lab-to-Lab:
• Nova proposta de valor para os do segmento
• Plataforma centralizada permitirá solucionar
as demandas técnicas, financeiras e
administrativas dos clientes
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Aviso e Contatos RI

Aviso
Declarações contidas neste documento relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados
operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões e
foram baseadas nas expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro do Instituto
Hermes Pardini. Embora a Companhia acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não
assegura que elas sejam alcançadas. As expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da
Companhia dependem em grande parte do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil,
de regulamentações governamentais existentes e futuras e do desempenho geral da economia mundial e, portanto,
estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração.

Contatos: Relações com Investidores

e-mail: ri@grupopardini.com.br

site: www.grupopardini.com.br/ri
Telefone: +55 (31) 3629-4503
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