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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 

01   Anjo Química  Mariany  X 

02   Aurora  Vanessa  X 

03   Condor   X  

04   Copobras  Aline/Dayana  X 

05   Dipães  Andreia/ Marciene  X 

06   Eliane Revestimentos  Andreia/ Naissa   X 

07   Embraco   X  

08   Hospital São José   X  

09   Inplac   X  

10   Laboratório Burigo    X  

11   Levato   X  

12   Librelato  Renato/ Alan   

13   Rio Deserto   X  

Percentual de Presença da Reunião 41,67% 07 05 

 
 

N. Assunto Detalhamento 

1 Abertura 
Dayana deu as boas vindas, se apresentando e lembrando da missão, visão e valores do núcleo. 

Todos presentes se apresentaram e falaram um pouco da situação de sua empresa. 

2 Apresentação  

 O Renato relatou a importância do núcleo para implantação das equipes de melhorias na 

empresa Librelato.  

 Alan comentou sobre o programa de ideias da empresa o Acelera Librelato, que tem como 

objetivo o fortalecimento da cultura interna de inovação e posicionar a empresa através do 

desenvolvimento e diferenciação de processo, produtos e serviços, focando na independência 

tecnologia, conquista de novos mercados e cultivar a lealdade dos clientes. 

 Os pilares do programa se baseia em excelência operacional, excelência no serviço ao cliente 

e inovação. 

 A Librelato conta com a ferramenta AEVO Innovate e usa uma metodologia denominada como 

“funil de ideias” A fim de filtrar as ideias e informações, selecionando e classificando ás 

conforme critérios pré-requisitos definidos pela empresa, fazendo uma priorização através da 

identificação setorial e a forma de inovação (ideias, tecnologias, problemas). 

 O funil conta também com analises feitas através do comitê de analise que prioriza as ideias 

verificando se são viáveis, desejáveis e possíveis, explorando assim as opções de soluções e 

parceiros para implantação do mesmo caso seja necessário. 

 As ideias não viáveis vão para o banco de dados, ficando assim tudo registrado no programa. 

 Os funcionários da empresa possuem acesso a todas as ideias através do sistema que 

apresenta as mesmas no formato de uma rede social, possibilitando a interação de todos nas 

postagens. 

 O programa conta com a premiação de pontos e uma gameficação de  moedas “LibreCoins”, 

onde os participantes podem trocar por brindes. 
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N. Assunto Detalhamento 

3 
Apresentação 

da equipe 

Apresentação da equipe Projeto de Ouro (Unidade do Paraná) da empresa Copobras. 

 

Problema: Carregamento de sacos de perda para pesagem, ocasionando desgaste físico do 

funcionário.  

Causa: O setor de corte solda envelope da unidade, possui apenas 1 balança de pesagem e com a 

aquisição de 5 novas máquinas a balança ficou mais distante, cerca de 40m. 

Proposta: Implantar um carrinho para movimentação desses sacos de apara. 

Resultado: Mais produtividade, melhora na condição de trabalho através de menos desgaste físico, 

tempo otimizado, maior organização do setor.. 

Investimento: Não houve gastos, os matérias utilizados já se encontravam na empresa. 

4 
Boa Pratica de 
Coordenação 

Semana da Qualidade 

 A empresa Copobras compartilhou que faz 2 anos que não realizam o evento, mas que 

acontecia no dia da qualidade, ficando responsável pelo evento o setor de controle de 

qualidade. O evento acontecia em forma de stands com temas voltados a qualidade, como: De 

onde vem o plástico? Como vem? Como é feito a embalagem? Qual processo ele passa? 

Como o cliente faz o uso? E os controles que a empresa realiza internamente. 

 A empresa Aurora: Realizava o evento durante uma semana e também estão há 2 anos sem 

realizar o evento, a prática contava com temas como: Boas Praticas de Fabricação, 

contaminantes. Contando também com palestras, teatros, exposição dos produtos fabricados e 

a escolha da melhor ideia do CQA.   

 A empresa Eliane: Realizou a última presencial no ano de 2019, contou com praticas dentro da 

fabrica voltada a  qualidade, saúde e segurança e meio ambiente. No ano de 2020 o evento 

aconteceu de forma virtual com apresentação da norma ISO de sustentabilidade, palestra 

voltada aos grupos de GES com o tema “criatividade aplicada” e apresentação online das 

ideias, e evento acontece durante a semana inteira. 

 A empresa Dipães não possui até o momento, mas achou interessante a discussão e pensa 

em realizar um evento neste ano. Uma sugestão da empresa foi apresentar entre as empresas 

nucleadas como é realizado o processo de produção dos produtos fornecidos. 

 A empresa Anjo Química: Está organizando para realizar o evento neste ano de forma virtual 

com palestras voltadas ao tema da qualidade, apresentações de ideias das equipes. A ideia é 

contar com a apresentação de algum dos fornecedores ou clientes da empresa.   

5 
Boa pratica de 

CCQ 

A Boa Pratica contou com um Case da empresa Copobras. 

A Aline apresentou o modelo de calendário usado no programa: 

 Calendário anual interno divulgado através de planilha para os com coordenadores do 

programa, onde consta: mês, data, atividades, unidades e o status da atividade. 

 Calendário Colorido, este é compartilhado com as equipes, através de informativo. Para as 

atividades programas de forma presencial é analisado o cenário da pandemia e informado as 

equipes.  

 Um dos eventos programados é a doação de roupas, e devido a pandemia o mesmo está 

previsto para acontecer de tal forma: definido uma sala para as doações onde apenas uma 

pessoa recebe os utensílios com a utilização de luva e álcool, ou até mesmo orientando as 

equipes a levarem os agasalhos direto á instituição desejada. 
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N. Assunto Detalhamento 

6 Planejamento 

Ficou definido em reunião que duas empresas por mês serão responsáveis por divulgaram uma noticia 

para o site, sendo: 

 Abril: Eliane e Anjo Química; 

 Maio: Dipães e Copobras. 

 Discutido a possibilidade de entrar em contato para recuperar empresas que já foram ativas no 

Núcleo e buscar novas empresas, citando em reunião as empresas Cristal, Grupo Decca, 

Ferrovia Tereza Cristina, Plaszom, Plasson do Brasil, Hospital São João e Ogoshi. 

 Comentado sobre a importância de responder a avaliação dos eventos (enviada via email) e 

sugerir temas para as futuras escolas de facilitadores. 

 Premio catarinense de ideais de melhorias divulgação dia 12  de abril, programado final da 

inscrição no dia 17/05. 

7 
Próximos 
eventos 

 Salas Temáticas Estadual: 8 maio de forma virtual. (podendo ser usada como convite para 

futuras empresas para ser nucleada). 

 Fórum de ideias 12 de maio: Anjo Química representará a regional Sul.  

 Reunião Regional: 17 de junho com apresentação, boa prática de coordenação e de CCQ da 

empresa Anjo Química. 

  

Imagens da Reunião Virtual       

 


