
 

 

 

 

Regulamento: 

O objetivo do programa é buscar junto aos parceiros do Laboratório Maringá ideias que 

possam contribuir para a melhoria de nossos processos internos e assim consequentemente 

aumentar a qualidade dos serviços prestados. Fazemos isso pois acreditamos que para melhorar 

é necessário que ambas as partes envolvidas nos processos precisam estar em sintonia. Queremos 

ouvir o que nossos parceiros têm a dizer. 

Para isso, convidamos os médicos, secretárias e colaboradores dos centros cirúrgicos e 

faturamento dos hospitais e clínicas que atendemos, para participar do programa nos enviando 

ideias de como podemos melhorar os serviços que prestamos e nossa interação enquanto 

parceiros.  

Ao final de cada mês, as ideias enviadas durante o mês participarão do sorteio de uma 

Cesta de café para a clínica ou setor do hospital de onde partiu a sugestão.  Ex: As ideias enviadas 

em março participam apenas do sorteio da cesta de março, para concorrer novamente em abril é 

necessário que uma nova sugestão seja enviada em abril, e assim sucessivamente. Como será um 

sorteio é possível que um mesmo local ganhe mais de uma vez, basta que novas ideias sejam 

enviadas nos meses seguintes para concorrer. 

Todas as ideias enviadas devem ser identificadas com o nome do autor, pois as mesmas 

estarão concorrendo a dois smartphones Moto X que serão sorteados ao final do programa entre 

as 10 melhores ideias, que serão avaliadas e escolhidas pela diretoria do laboratório juntamente 

com o setor de gestão de qualidade. O principal critério de avaliação será o de que a sugestão seja 

possível de ser implementada e colabore com a melhoria dos serviços prestados.  

As sugestões poderão ser encaminhadas via email pelo endereço: 

qualidade@laboratoriomaringa.com.br ou via formulário escrito que será distribuído e 

posteriormente recolhido pelos colaboradores da logística. 

Ao enviar sua sugestão por email, é necessário que tenha junto as seguintes informações: 

- Nome completo, local onde trabalha, data e telefone para contato.  

O período de vigência do programa será entre 01 de março de 2017 (quarta-feira) e 30 de 

junho de 2017 (sexta-feira), e o sorteio final será 17 de julho de 2017 (segunda-feira). 

O anúncio dos ganhadores das cestas mensais e dos smartphones será feito através de 

nossa página no faceboook e do blog no site do laboratório. Fiquem atentos! 

 

Contamos com sua participação, além de concorrer a prêmios você estará ajudando a si 

próprio, pois prestaremos um serviço cada dia melhor! 

Esse é o nosso compromisso! 
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