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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Daniela   X 
02 � Anjo Tintas � Geani X   
03 � Baterias Pioneiro � Jorge   X 
04 � Brandili � Fábio   X 
05 � Condor � Giselli   X 
06 � Duas Rodas � Sirley   X 
07 � Eliane Revestimentos � Fabiano  X  
08 � Embraco � Valmir  X  
09 � Hospital São José � Márcia  X  
10 � Marisol � Hermes/Giseli X   
11 � Rovitex � Filomena/Marilene   X 
12 � SENAI/SC � Adriana/Fernanda   X 
13 � Weg � Orlando   X 
14 � Master � Adriano   X 
15 � MCE � Micheli/Deise X   
16 � Farber � Pollyane   X 

Percentual de Presença da Reunião-------> 16 18,75% 18,75% 62,50% 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Abertura e 

Apresentação dos 
Participantes 

� Luiz Felipe Cabral Cherem, diretor industrial da Brandili, fez a abertura da reunião, dando as 
boas vindas aos participantes, e falando sobre a empresa Brandili. 

� A empresa está no momento de conclusão do plano diretor com a construção de um novo 
centro de distribuição; está completando 47 anos de fundação; tem foco específico em 
crianças com amplo atendimento; Programa de Qualidade Mais – melhoria dos processos; 
melhoria continua; aumento de produtividade; diminuição de desperdício; dificuldade de 
capacitação de mão de obra; Investimento alto para automatização do processo; 
concorrência, restrição de mercado e alta rotatividade. 

02 Boa Prática 

� Fábio apresentou a Larissa para apresentar o Programa de Produção mais limpa. 

� O principal objetivo do programa é qualidade x processo. Minimizar o consumo de insumos 
como água e energia, produtos químicos, bem como da geração de resíduos e efluentes na 
fonte, agregando valor nas operações da Brandili. 

� Projetos apresentados: 

� Lavação de malhas 

� Lavação de quadros 

� Destinação dos resíduos da confecção 

� Redução no consumo de energia elétrica nos sistemas de iluminação 

� Recuperação de energia térmica do efluente da tinturaria 

� Substituição do querosene por produto eco 
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N. Assunto Detalhamento 

03 
Boa prática 

 Produção Mais Limpa 

� Larissa apresentou alguns resultados do programa: 

� Lavação de malhas 

� Reduzir consumo d água e no custo da receita de produtos químicos. 36% 
redução no consumo de químicos; 28% redução de água; 1,27% redução no 
tempo de lavação. 

� Lavação de Quadros 

� Cisterna antiga não utilizava mais reserva técnica da rede de hidrantes está 
sendo utilizado para lavação de quadros. Eficiência da captação do telhado: 
85%; Área de captação 350m2 

� Destinação de resíduos das confecções 

� Reciclar as fibras têxteis consideradas sintéticas, geradas nas máquinas de 
overlock da matriz, filial e demais facções. Economia com a destinação em 
6.000,00 mês. 

� Redução no consumo de energia elétrica nos sistemas de iluminação 

� Reduzir a consumo de energia elétrica no sistema de iluminação. Lâmpadas 
tipo econômica, fotocélula. 

� Recuperação de energia térmica do efluente da tinturaria. 

� Recuperar energia térmica das descargas das maquinas da tinturaria e utiliza-
los no pré-aquecimento; Reduzir no tempo do processo; 

� Substituição do querosene por produto eco 

� Eliminação ou redução da exposição a agentes químicos e favorecer a 
biodegradabilidade dos produtos a fim de minimizar o impacto ambiental. 

04 GMB – Grupo  

� Eliane, Fernanda, Leticia e Carlos apresentaram o Grupo Fazer para Valer, com o Projeto 
Mesa de Conferência. 

� Projeto focado em melhorias ergonômicas que foi implementado na empresa, com evidencias 
de resultados positivos. 

05 Pauta da reunião 
� Giseli agradeceu a participação dos colaboradores da empresa Brandili e fez abertura da 

reunião formal, apresentando a pauta. 

06 

Tema CCQ- Premiação e 
avaliação 

Apresentação CONDOR 

 

� Giseli apresentou o que foi feito na empresa: 

� Apresentou o símbolo dos 10 anos. 

� Inicio do ano coquetel com palestras,  

� Peça sobre atitude; 

� Premiação para o grupo; 

� Viagens; 

� Evento da qualidade; 

� Avaliação – apresentou os critérios de pontuação;  

� Todos os projetos da empresa ficaram dentro da faixa; 

� Em 2013, os participantes escolheram a premiação por valor em cartão; 

�  Todos os projetos da empresa participam da mostra da qualidade (9 projetos com 8 
pessoas por equipe); 

� Para seleção de equipe para participar mostra em outa empresa, é solicitado quem 
quer, e depois sorteado pela quantidade de vagas; 

� O grupo que escolhe o projeto para apresentar. 
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07 
Tema CCQ- Premiação e 

avaliação 

Apresentação WEG 

� Orlando apresentou o que foi realizado na empresa: 
� São 531 grupos; trabalhos implantados de janeiro a dezembro; Comissão avalia inloco; 

depois apresenta em sala de aula e depois exposição. 
� Premiação: 8 tops com viagem de cruzeiro; 2 grupos viagens aéreas; 40 grupos com 

rodoviária; visitas técnicas. 
� Avaliação por desempenho 
� Premia 12 grupos com viagens de 2 dias. 
� Regra com 4 critérios: 

� Quantidade de reuniões 

� Quantidade de ideias aprovadas 

� Quantidade de ideias implantadas 

� Resultados econômicos 

� Ainda existem critérios de devolução de estatísticas trimestral;  
� Caso não seja possível quantificar valores financeiros, é avaliado se o projeto foi 

implantado. 
� Para os grupos que atingirem 7 pontos na tabela, mais 7 grupos são sorteados 

(motivacional). 
� Brindes: Pode ser camiseta, mochila, jogo de talheres, etc 
� Deve realizar no mínimo 6 meses de existência, mínimo 10 reuniões ano sem intervalo 

maior de 2 meses; registro da reuniões em ata respeitando 15 dias após a reunião; 
assinaturas dos coordenadores. 

� Premiação 150mil ano 

08 
Tema CCQ- Premiação e 

avaliação 

Apresentação Farbe 

� Poliane apresentou os dados da empesa. 
� 11 equipes. 
� Convite aberto para todos. 
� Apresentou as regras de pontuação. 
� 8 equipes participaram da mostra. 
� Participação da mostra, cada equipe leva o seu melhor projeto. 
� Apresentou critérios dos grupos na mostra. 

09 
Apresentação BATERIAS 

PIONEIRO 

� Jorge apresentou os critérios de pontuação utilizados pela empresa. 

� Entregou folder com todas as informações. 

� Anexo folder entregue pelo Jorge 

10 Apresentação ADLIN 
� Daniela apresentou as regras de pontuação e que são 130 funcionários e 06 grupos do 

CCQ.  

11 Apresentação BRANDILI 
� Fábio apresentou as regras de pontuação utilizadas pela Brandili, onde foi premiado 

somente 01 grupo de 21 equipes na sede de Apiúna. 

12 
Apresentação Regional 

SUL 

� Não teve comparecimento, pois a Marcia está em auditoria. 

� Informações: Teal para Supervisores será no dia 28/07( foi desmarcado dia 20/06 devido 
a chuva. 

� Workshop para diretores está previsto para 15/08. 

13 
Apresentação Regional 

NORTE  

� Encontro superviores foi transferido para o dia – 26/08 

� Empresa Zanotti entrou em contato que neste momento não poderá fazer parte do 
Núcleo Regional 
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14 
Apresentação Regional 

VALE 

� As boas práticas foram relacionadas a segurança 

� Forma de calculo para redução de custos 

� Treinamento dos supervisores com mais de 30 participantes na Baumgarten. 

� Próxima é de lideres em setembro - TEAL 

� Proposta da reunião de troca de boas práticas, que acontecerá na Coteminas 

15 Diagnóstico 

� Os dados foram coletados e a Micheli ajudou na construção dos gráficos. 

� Os dados foram apresentados 

� Sugestões: Os gráficos serão alterados para formato de Pizza para melhor entendimento 
dos dados. 

� Os dados não serão separados por empresa, serão transformados em percentuais. 

16 Contas 

� Sirley apresentou a situação da conta do CCQ 

� Comentou que não recebeu informações do Vale. 

� A conta está com saldo de R$ 30.934,00. 

� Sirley reforçou a importância dos núcleos encaminharem as informações financeiras 
sempre até o dia 05 de cada mês. 

17 
Procedimento  

Adesão empresas 

� Giseli apresentou POP – Procedimento Operacional Padrão 02, para aprovação. 

� Alguns itens foram ajustados: 

o Item 10 – adicionado para informar Coordenador Regional, Presidente do Núcleo, 
Financeiro, Secretária, e relações públicas. 

o Item 11 – Ajustado para enviar foto para relações públicas. 

� POP – Exclusão de empresas Padrão 4 

� Todos concordaram com os POPs apresentados. 

18 
Procedimento 

Financeiro 

� Sirley apresentou POP Movimentação financeira e aspectos legais e foi aprovado. 

� Sirley comentou que ainda não teve retorno do conselho fiscal sobre aprovação de 
contas 2012. 

19 Faltas participantes 

� Situação das faltas 

o Elaine – falta validada 

o MCE – falta não validada 

o Embraco – Justificada 

o Hospital SJ – Justificada 

o Marisol – falta não validada 

� MCE- não pode comparecer por motivos de custos – com esta são 03 faltas no ano 

� Verificar a emissão do termo de adesão do MCE (data) 

� Presidente deve encaminhar oficio para MCE referente às faltas, para informação sobre 
desligamento. 

20 
Procedimento  

Compras 

� Giseli apresentou o procedimento de compras e ficou definido que serão necessários 03 
orçamentos para compras acima de R$ 1.000,00. 
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21 Prêmio Catarinense 

� Foram realizadas as avaliações (Larisse, Geani, Giselli). 

� Ficaram finalistas Colorminas, Embraco e Irmãos Olivo. 

� 11 projetos inscritos. 

� Aguardar até o dia 04 de outubro para definição de primeiro, segundo e terceiro lugar. 

� Foi apresentado folder do encontro, que acontecerá no dia 04 de outubro, em Criciúma. 

� É preciso reservar na inscrição o almoço R$ 30,00. Quem não fizer antecipadamente, o 
almoço não poderá ser reservado no dia. 

� Foi apresentada Bolsa ecológica para o evento. 

� A Sirlei solicitou que quem fizer aquisições, deve optar por boleto. 

22 Apostila 
� Giseli apresentou a apostila, mas foi evidenciado problemas de formatação de textos, 

figuras e formulários. Foi lembrado que caso tiver referências, deve ser utilizado regras 
da ABNT para citação. Foi decidido que Jorge deve rever a apostila. 

23 Visita técnica 
� Encerrados os assuntos da pauta, Giseli agradeceu a presença de todos e iniciou visita 

técnica na empresa. 

 
Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
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Cronograma de Reuniões 2013 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 12 de setembro � Eliane � Criciúma � Embraco � Eliane 

02 � 21 de novembro - 
Encerramento 

� Condor � São Bento do Sul � Duas Rodas � Condor 

Figura 2 - Próximas Reuniões 2013 

 
 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Ajustar no site empresas Rudolf e TecnoBlue, pois não está 
aparecendo 

� Fabiano 01/08  

02 
� Efetivar a compra de 200 canecas para brinde padrão. Poli 

encaminha modelo para os coordenadores validarem, com 
valores. 

� Poli 01/08  

03 � Encaminhar nota fiscal para a Sirley referente cesta para 
palestrante 

� Gigriani - Baumgartem 15/08  

04 

� Melhorar os gráficos do diagnóstico (condensar as 
informações por faixa e tratar por estatística e não 
apresentar os nomes das empresas) 

o Tempo de CCQ 
o Número de circulistas 
o Adesão 
o Inicio do programa  
o Ideias implantadas 

� Fabiano e Jorge 30/08  

05 � Procurar dados do UBQ para comparar com os dados de Sc � Fabiano e Jorge 30/08  

06 � Colocar as informações do diagnóstico no site � Fabiano e Jorge 30/08  

07 � Informar a quantidade de horas de treinamento realizado em 
2012 e encaminhar para o Jorge 

� Coordenadores de 
região 

30/08  

08 � Fazer tratamento dos indicadores de quantidade de horas de 
treinamento em 2012 e divulgar no sitre 

� Jorge 30/09  

09 � Encaminhar as informações de recibos emitidos e 
comprovantes de pagamentos do vale 

� Gigriane 01/08  

10 � Emitir as cobranças trimestral e semestral e encaminhar para 
as empresas 

� Sirley 31/07  

11 � Informar a data de assinatura da adesão do MCE para 
Presidente 

� Jorge 31/07  

12 � Encaminhar ofício para MCE informando sobre as faltas � Giseli 05/08  

13 � Cobrar do conselho fiscal sobre retorno de aprovação de 
prestação de contas 2012 encaminhada no início de 2013 

� Geani 31/07  

14 � Encaminhar 2 a 3 fotos de cada grupo que participará do 
evento Encontro Catarinenses para a Daniela 

� Todos 31/07  

15 � Informar quais anos está faltando fotos dos eventos � Daniela 31/07  

16 � Atualizar apostila com as referências, de acordo com a ABNT � Jorge 30/08  

17 � Melhoria na formatação de textos e figuras da apostila � Jorge 30/08  

18 � Colocar os formulários da apostila como anexos � Jorge 30/08  

19 � Depois da correção da apostila, gerar em formato PDF para 
encaminhar para o grupo. 

� Jorge 30/08  
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Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

20 � Colocar na aposta, as ferramentas de gestão separadas pelo 
PDCA. 

� Jorge 30/08  

21 � Incluir dados do núcleo na apostila, como “Como implantar 
CCQ? Como participar do núcleo? Estrutura do Núcleo?” 

� Jorge 30/08  

 

 

Figura 3 - Lista de Pendências 

 
Fotos do evento 
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