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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 

01   Anjo Química  Geani/ Mariany  X 

02   Aurora  Vanessa  X 

03   Condor   x  

04   Copobras  Aline/Dayana  X 

05   Dipães  Andreia/ Marciene  X 

06   Eliane Revestimentos  Luan  X 

07   Embraco   x  

08   Hospital São José  Marcia  X 

09   Hotel Plaza   x  

10   Inplac  Sávio  X 

11   Laboratório Burigo    x  

12   Levato  Mônica  X 

13   Librelato   Eduardo  X 

14   Rio Deserto  Soraia  X 

Percentual de Presença da Reunião 71,42% 04 13 

 
 

N. Assunto Detalhamento 

1 Abertura 

Sávio deu as boas vindas, se apresentando como o novo presidente do Núcleo e 

posteriormente lembrou á todos sobre a missão e valores do mesmo. 

Todos se apresentaram e falaram um pouco sobre a situação de cada empresa.  

De modo geral todas as empresas tiveram uma queda de cadastro de ideias devido à 

pandemia, retomando aos poucos as atividades internas. 
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N. Assunto Detalhamento 

2 Boa prática de coordenação  

 Librelato apresentou a metodologia TPM- Total Productive Maintenance. 

O objetivo da ferramenta é o rendimento total das máquinas, máximo OEE com a 

participação de todos, mantendo a conservando os equipamentos e a produtividade. 

A excelência operacional da empresa é medida através de indicadores baseados  nos 

circuitos de produtividade, aderência, flexibilidade, qualidade e inovação. 

A empresa conta com a sistemática de certificação nas áreas de 5S, segurança, 

processos, qualidade, aderência, inovação, manutenção e LEAN,. Conforme o setor 

evolui atingindo os pilares citados os mesmo ganham um selo.  

A empresa conta também com a premiação de grupos que participam dando ideias para o 

programa “Acelera Librelato”. 

O Eduardo apresentou a metodologia TPM aplicado no robô de soldagem de vigas como 

teste piloto. A viga em si é a peça principal do produto final da empresa, as carretas. 

Aplicando apenas os 3 primeiros pilares da ferramenta: 

Melhorias focalizadas: combater as perdas de eficiência das máquinas, pessoas, 

energia, matérias primas e as perdas nos fluxos: 

Manutenção autônoma: combater a baixa eficiência dos postos de trabalho através do 

envolvimento do operados em atividades  de verificação rotineira das condições dos seus 

equipamentos e o apontamento de anomalias. 

Manutenção planejada: combater as perdas de disponibilidade de custos de manutenção 

através de prevenção de problemas de manutenção pela identificação e combate das 

causas raiz de quebras e falhas.   

Com o teste piloto aplicado usando os três pilares acima  obteve-se o resultado em OEE: 

 Setembro/2020 (mês antes da metodologia): 39%: 

 Dezembro/2020: 47%; 

 Janeiro/2021: 59%. 

Obtendo um ganho mensal de 37h de disponibilidade para produção de vigas, incremento 

de 8% no OEE em menos de 4 meses. 

 

Segundo o Eduardo uma dica para as empresas é “dar atenção para as máquinas da 

empresa assim como dão aos automóveis da mesma”. 

3 Apresentação 

Apresentação da equipe EMC Eclipse da unidade III (Unidade de produção de copos 

térmicos) da empresa Copobras, fundada em 09/2011, possuindo atualmente 182 ideias 

sugeridas e 5 circulistas. 

Problema: Esfarelamento da borda e furos nos copos térmicos. 

Causa: Frequência do pistão de cozimento trancando, variação na pressão de ar. 

Proposta: Implantar um regulador de pressão e uma alimentação diretamente na rede. 

Resultado: Maior qualidade dos copos, redução de aparas, maior aproveitamento do 

rendimento da máquina, diminuição de reclamações de cliente, local mais limpo e 

organizado, redução de custo referente as paradas para troca do pistão. 

Retorno financeiro: redução de R$1788,00 de custo por hora de produção com máquina 

parada. 

Investimento:  R$650,00 com válvulas e reguladores de pressão. 
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N. Assunto Detalhamento 

4 Prática de CCQ 

 Metodologia de apresentação de projetos 

Aline apresentou a metodologia utilizada pela empresa Copobras: 

Os slides contam com o nome da equipe, membros, padrinhos, fotos e um histórico da 

equipe, estatística de como estão os projetos o nome do mesmo a categoria e o PDCA 

aplicado juntamente com o resultado obtido. 

 

Geani relatou que a empresa Anjo em suas apresentações foca no problema, estudo da 

causa e o resultado abusando dos recursos visuais como vídeos e fotos. 

 

5 Planejamento Estadual 
 Organização Evento Regional 

Salas temáticas: Unificar todas as regionais de modo virtual 

6 Assuntos Gerais 

 Definição das práticas de CCQ e as práticas de coordenação para as próximas 

reuniões. 

Case da Librelato e Semana da qualidade (todos). 

 Nova metodologia de reunião, separando a reunião Estadual da Regional, 

ocorrendo a Regional uma semana após a Estadual. 

7 Encerramento 
 Avaliação da Reunião; 

 Foto. 

8 Próxima reunião 
 Estadual: 08/04/2021, virtual; 

 Regional Sul: 15/04/2021, virtual. 

 

 

Imagens da Reunião Virtual      

 


