


Cooperação Técnica 

Esse acordo permitiu a capacitação e o desenvolvimento técnico e científico do IBQP 
em conceitos, métodos e técnicas modernas e inovadoras, relativas à gestão 
empresarial voltada para o aumento da produtividade e da competitividade.

NOSSA HISTÓRIA



QUEM SOMOS

O IBQP é uma organização privada, sem fins 
lucrativos, qualificada como Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), formada por entidades 
empresariais e de trabalhadores, organizações 

governamentais e não governamentais, 
instituições acadêmicas e cidadãos cuja objetivo é 
contribuir com o desenvolvimento sustentável do 

País através da melhoria constante da 
produtividade, da qualidade e da inovação nas 

organizações e instituições dos setores privado e 
público.



NOSSA MISSÃO 
Promover a produtividade, qualidade, 

excelência em gestão, o 
empreendedorismo e a inovação nas 

organizações públicas e privadas.

NOSSA VISÃO 
Ser referência internacional em soluções 

para o desenvolvimento sustentável, 
produtividade, qualidade, excelência em 

gestão e inovação.

QUEM SOMOS



COMO ATUAMOS 
O IBQP é provedor de informações e conhecimentos relativos à qualidade e 

produtividade com cursos, capacitações, eventos, pesquisas e desenvolvimento de 
soluções customizadas principalmente no que tange à gestão, o empreendedorismo 

e a inovação.

NOSSOS PROJETOS 

Com o objetivo da melhoria contínua da produtividade, qualidade e inovação, 
realizamos ações e implementamos projetos que busquem a valorização do 

conhecimento usado na prática, como o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
avaliação do nível nacional da atividade empreendedora, de abrangência mundial, e o 

Movimento Paraná Competitivo (MPC) que visa qualificar empresas do âmbito 
paranaense para que alcancem o aperfeiçoamento no gerenciamento de ações e 

objetivos.

QUEM SOMOS



GEM

PARCEIRO MASTER APOIO

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS



GEM – Global Entrepreneurship Monitor

O programa de pesquisa Global Entrepreneurship
Monitor é uma avaliação anual que detalha o nível 

nacional da atividade empreendedora, considerando o 
comportamento dos indivíduos relacionados a criação e 

gerenciamento do projeto.

Teve início em 1999, com a participação de 10 países, por meio de uma parceria 
entre a London Business School, da Inglaterra, e o Babson College, dos Estados 

Unidos. O Brasil entrou na pesquisa em 2000, através do IBQP. 

Hoje são mais de 80 países participantes.Os resultados permitem comparações 
globais, relatórios nacionais e tópicos especiais baseados no ciclo de coleta de dados 

anuais envolvendo mais de 300 acadêmicos e pesquisadores.



GEM – Global Entrepreneurship Monitor



GEM – Global Entrepreneurship Monitor

O Global Entrepreneurship Monitor atualmente está presente no país inteiro.

Desde o ano 2000 o IBQP realiza anualmente mais de 10.000 pesquisas
individuais no Brasil.



APOIO

MPC

PATROCÍNIO

PREMIAÇÕES



MPC – Movimento Paraná Competitivo

O Movimento Paraná Competitivo mobiliza, capacita e reconhece organizações 
promovendo a excelência em gestão e contribuindo para a competitividade e a 
sustentabilidade. É uma rede formada por organizações públicas e privadas que 

compartilham informações e experiências nas áreas de Qualidade e 
Produtividade.

Coordena e realiza os prêmios MPE Brasil - Prêmio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas - Etapa Paraná e o PPrQG - Prêmio Paranaense da 

Qualidade em Gestão.



Ferramentas fundamentais e 
indispensáveis para a tomada de 

decisão, as pesquisas geram 
informações e conhecimentos capazes 
de propiciar vantagens competitivas e 

permitem avanços no contexto da 
gestão.

PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS



SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS 

Com o objetivo de identificar as oportunidades de melhoria na gestão das empresas 
e organizações públicas, o IBQP realiza com o apoio dos melhores profissionais do 

mercado de trabalho, o Diagnóstico Empresarial.

Além de identificarmos as lacunas de gestão, oferecemos a implantação e a 
aplicação das técnicas e ferramentas para melhoria contínua da Qualidade e 

Produtividade.

Nosso objetivo é transferir o conhecimento e as ferramentas de gestão às empresas. 
Por isso denominados como uma Extensão Sociotécnica e não consultoria.

DIAGNÓSTICO SOLUÇÃO



EVENTOS

Com objetivo de promover 
aspectos relacionados à qualidade, 

produtividade, inovação, 
sustentabilidade e 

empreendedorismo, somos 
especialistas na promoção de eventos, 
seminários, conferências, workshops e 

demais participações de todos os 
portes para diversos segmentos e o 

mais diversificado público.



Criado em 2014, o Centro de Inovação IBQP, ou HEI! tem a finalidade de abrigar 
empresas nascentes, proporcionando palestras, mentorias e capacitações, que estão 

nas linhas de ação do IBQP, permitindo que as mesmas tenham contato com os 
principais atores envolvidos no processo do seu desenvolvimento desde o seu primeiro 

estágio (ecossistema empreendedor).

HEI!HUB



HEI!HUB

• 16 empresas
• Diversos níveis de maturidade



Instituto Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade

(41) 3264-2246
(41) 3264-2270
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www.ibqp.org.br


