
 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 11/06/2015 Horário: 8h00 às 12h00 Local: Ceusa – Urussanga 
 

Página 1 de 6 

 

 

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo � Geani X  
02 � Eliane � Andreia  X 
03 � Ceusa � Ederson  X 
04 � Copobras � Heder  X 
05 � Hospital São José � Ana Luzia  X 
06 � ICON � Maicon  X  
07 � Laboratório Búrigo � Gisele  X 
08 � Total Software (ouvinte)  � Evandro X  
09 � Delupo (ouvinte) � Mateus e Maiara  X 

Percentual de Presença da Reunião 100% 3 6 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 Abertura – Ceusa 

� Ederson deu as boas vindas ao Núcleo, em seguida comentou sobre a importância do 

mesmo para a empresa onde o retorno para a empresa não é somente financeiro e sim 

crescimento descoberta de novos talentos para a empresa. 

02 
Apresentação Grupo 

Melhoria – Ceusa 

� A apresentação de um projeto Ver e Agir foram feita pelo Juliano Fernandes da 

empresa Ceusa: 

� Problema: Dificuldade de alinhamento na retifica, de empilhamento do produto ladrilho 

na classificação, de controlar a qualidade do produto porque a analise acontecia em 

posições diferentes. 

� Ideia: Marcar um dos cantos da peça. 

� A ideia de colocar em um canto da peça colorido nas referencias de ladrilhos e produtos 

com a finalidade de alinhamento, e também de melhorar no empilhamento do produto 

na classificação FW1, e principalmente para o controle de qualidade liberar o produto 

sempre na mesma posição para garantir o alinhamento. No setor de retifica conforme 

responsável pelo setor Fabio Ribeiro essa ideia esta sendo eficaz, e teve como resultado 

agilidade do operador de empilhadeira, ao colocar na posição correta todos os palets 

no plano aspirante, a fim de garantir o alinhamento e evitar reclamação e retrabalho no 

setor e respectivamente na empresa Massima Revestimentos Cerâmicos. 

                       
� Gisele parabenizou o grupo, com ideias simples que se transformam em grandes 

resultados.  
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N. Assunto Detalhamento 

03 
Verificação Pendências da 

ultima reunião 

� Gisele apresentou as pendências: 

 

� Participar da Reunião do Sidceram para estreitamento de relação com o Núcleo. Onde 

Geani comentou sobre o CCQ qual sua finalidade, enfatizando como o Núcleo apoia as 

empresa para a pratica do CCQ. Andreia apresentou a participação da empresa Eliane 

no CCQ onde a mesma faz parte a 17 anos apresentando resultados financeiros e 

pessoais de seus colaboradores. 

 

04 

Feed back reunião 

estadual na HSJ dia 

21/05/2015 

� Andreia começou comentando que: 

 

� A reunião foi uma das mais produtivas, conversado muito sobre o Premio Catarinense 

CCQ, repassando custos, etc. 

� Alimentação, camisetas, Palestrantes, Local do Encontro Catarinense, onde esta sendo 

verificado com vila Germânica para a realização do almoço. 

� Orçamento sobre o novo site. 

� Informativo. 

� Plano de Ação das outras regionais estão com os mesmos propósitos. 

05 
Apresentação Programa 

DELUPO  

� O Sr. Mateus apresentou a empresa Delupo começou comentando que: 

 

� A empresa esta a mais de 40 anos no mercado, com 290 colaboradores, a empresa esta 

situada nas seguintes cidades: Criciúma, Tubarão e Joinville. 

� CCQD – Circulo de Controle de Qualidade implantado na empresa em 2013, com 

Treinamentos intensivos sobre os processos. 

� Em 2014 contava com 15 grupos, com um projeto a cada 2 meses por grupo. 

� Em 2015 conta com 6 grupos. 

� Objetivo no Núcleo troca de informações e aprimorar o CCQ na empresa.   
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N. Assunto Detalhamento 

07 
Acompanhamento Plano 

de Ação 

� Márcia conduziu o Plano de Ação, Aumentar o percentual de participantes/Adesão: 

 

� Aumentar a Adesão nas regionais: 

� Estreitar relações com ABRH (regional e estadual), MCE. 

� Estreitar relações com sindicatos patronais (Metalúrgicos, Saúde, Químicos, Cerâmica, 

Plásticos), associações. 

� Estreitar relações com ACIC. 

� Preparar materiais para uso/apresentação (informativo, folder, pastinhas, vídeo, equipe 

de melhorias). 

� Realizar workshop CCQ para coordenadores e gerentes. 

� Divulgar Programa CCQ - Radio Som Maior. 

� Divulgar Programa CCQ - Via Jornal/revista ACIC. 

� Organizar mala direta com temas definidos mensalmente. 

� Melhorar/padronizar as formas de receber e dar feedbacks às empresas interessadas 

em participar do Núcleo CCQ. 

 

� Reter empresas no Núcleo: 

� Aprimorar as divulgações internas (encaminhamento de atas, divulgação de ações 

semanais, murais, integração, definições de reuniões e demais eventos). 

� Apresentar ações de melhorias referente a pesquisa de opinião aplicada em 2014. 

� Realizar pesquisa de opinião anual. 

� Divulgar opinião dos diretores sobre o Programa CCQ na sua empresa. 

 

� Desenvolver todas as partes interessadas: 

� Realizar TEAL in company.  

� Capacitar coordenadores CCQ. 

� Agendar capacitação com Ruarinho. 

� Realizar Mostra Regional ou Workshop com salas temáticas para debates. 

� Levantar tendências de mercado sobre formas de realização de capacitações e 

treinamentos. 

� Verificar treinamentos realizados pelos demais regionais. 

 

08 
Prática de Coordenação 

CCQ – Copobrás 

� Heder apresentou o processo de acompanhamento dos trabalhos finalizados dos grupos, um 

programa informatizado que possibilita o acompanhamento de forma eficaz. 
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N. Assunto Detalhamento 

11 
Planejamento DVA para 

Supervisores 

� Planejamento DVAL para supervisores: 

 

� Local: Associação Copobrás ou SER Eliane. 

� Horário: 12h30min às 18h00min 

� Quantidade: 30 pessoas 

� Atividades: 

� 1. Prancha com corda: consiste em ter uma prancha de tábua, onde os participantes 

colocam os pés em amarradilhas e seguram dois pedaços de corda, um em cada 

mão, atados à prancha, simulando um esqui, e devem andar em sincronia. Reflexão: 

sincronia, trabalho em equipe. 

� 2. Bambolê: Todos de mãos dadas deverão passar o bambolê em todo o círculo 

formado. Reflexão: sincronia.  

� 3. Múmia: uma pessoa deverá ser envolta em faixas simulando uma múmia, uma 

equipe de mais ou menos 4 pessoas deverá levantá-la e passar por um "buraco na 

parede", e do outro lado outra equipe de mais ou menos 4 pessoas deverá pegá-la. 

Deverá ser feito com uma 5 pessoas do grupo. Reflexão: planejamento, produção, 

trabalho em equipe. 

� 4. Torre de palitos:  

� 5. Lona do hamster: Umas 3 pessoas deverão andar em uma lona circular, simulando 

uma roda de exercícios de hamster, e deverão fazer um percurso pré- determinado. 

Reflexão:... 

� 6. Vôlei com lençol: deverão ser feito um campo de vôlei com rede, umas 3 pessoas 

deverão segurar uma pedaço de pano grande (uma em cada ponta) e arremessar a 

bola para o outro lado do campo por meio do pano, a equipe que estiver do outro 

lado deverá defender a bola usando o pano para que a mesma não caia no chão, e 

arremessar para o outro lado do campo e assim sucessivamente. Aquela equipe que 

conseguir arremessar a bola para o outro lado do campo e a mesma cair dentro da 

área demarcada pela linha marca um ponto. 

� 7. Campo minado: tipo um jogo da velha, só que nos campos terão "casinhas" com 

"bombas". Uma pessoa vendada deverá passar pelo campo minado com a ajuda de 

colegas lhe instruindo, a mesma deverá pisar somente em campos que não possuem 

"bombas". Reflexão: dificuldade, limitações, humildade.  

� 8. Garrafa pet com esponja: a equipe deverá encher uma garrafa pet com água do 

açude por meio de uma esponja. A equipe deverá ficar sentada no chão em posição de 

meditação em fila indiana. A última pessoa da fila deverá molhar a esponja no açude e 

passar a mesma para a pessoa da frente por cima da cabeça dela, ou seja, a esponja 

"caminhará" por cima da fila de pessoas sentadas, se passar pelo lado, volta lá para 

trás e inicia tudo de novo. Quando a esponja chegar no primeiro da fila, o mesmo 

deverá espremer a água dentro da garrafa pet, após ele levanta, vai lá para trás da fila 

e faz o mesmo esquema, molha a esponja no açude e passa para a pessoa da frente. 

Obs.: a fila deverá "ir andando" para a frente, porque se uma pessoa sai do primeiro 

lugar da frente e vai lá para trás, todos deverão pular uma posição para frente. 

Termina a prova assim que a garrafa pet estiver cheia. Obs.: esta atividade vai molhar 

o pessoal e é esta a intenção também, por isso a importância de avisar que os 

participantes irão se sujar e deverão levar uma muda de roupa extra. Reflexão: 

trabalho em equipe, produção.  

� 9. Salto no bambolê: consiste na pessoa se balançar em um pêndulo e cair dentro de 

um bambolê colocado a uma certa distância. Umas 4e pessoas podem fazer a prova. 

Reflexão: objetivo, 

� 10. Prego: são 16 pregos que deverão ser encaixados de certa forma a todos ficarem 

encima de um só. Reflexão: planejamento, pressão.  

 

 

13 Lembretes 
� Próxima Reunião Estadual – 23/07 – Duas Rodas 

� Próxima Reunião Regional – 12/08 – Copobrás 
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N. Assunto Detalhamento 

14 Avaliação da Reunião 

� Gisele não seguimos todos os assuntos da pauta, porém foi muito valida com as trocas 

de experiências com a nova empresa Delupo. 

� Heder comentou que temos muitos assuntos a serem tratados, porém tivemos boa 

participação de todos e Delupo. 

� Ana, expectativa positivas para o alcance de todos os objetivos. 

� Andreia comentou que a troca de e-mail é muito importante para o alcance de nossos 

objetivos. 

� Mateus comentou que a participação no CCQ será de grande importância para a 

Delupo. 

� Maiara comentou sobre a importância de troca de experiência com as demais 

empresas participantes do CCQ. 

� Ederson comentou que a troca de experiências com Delupo foi de grande importância 

para os demais participantes do núcleo. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
� Avaliar necessidade de treinamento para os 

coordenadores 
� Todos   

02  � Encaminhar portfólio para os coordenadores � Geani   

03  � Orçamento camisetas camufladas � Gisele   

04  � Material para DVA � Maicon   

 

Anexo 01 – Acompanhamento de Indicadores Núcleo (Frequência nas Reuniões) 

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 67% 2 x x

2 Ceusa 100% 3 x x x

4 Copobrás 100% 3 x x x

5 Eliane 100% 3 x x x

6 Hospital São José 100% 3 x x x

7 ICON 67% 2 x x

8 Laboratório Búrigo 100% 3 x x x

9 Total Software (ouvinte) 67% 2 x

9 Delupo (ouvinte) 33% 1 x

3

7 8 6 0 0 0

2 1 3 9 9 9

78% 89% 67% 0% 0% 0%

Empresas % P
2015

Total de Reuniões 2015

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 33%
 

 

 
 
 
 
 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 
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Anexo 03 – Planejamento de Reuniões/Eventos Ano 2015 – regional sul 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

12 de Fevereiro 

Anjo 
----- ----- HSJ 

Treinamento de Líderes/ 
Supervisores - TEAL 

19 de Março 

TEAL para Líderes 
----- ----- ----- ----- 

9 de Abril 

HSJ 
HSJ Lab. Búrigo Eliane Integração de novos grupos 

11 de Junho  

Ceusa 
Ceusa Copobrás Anjo Treinamentos 

12 de Agosto  

Copobrás 
Copobrás Colorminas ICON 

Reconhecimento e Régua de 
Avaliação 

20 de Agosto 

TEAL para 

Supervisores 

----- ----- ----- ----- 

 08 de Outubro 

ICON 
ICON HSJ Ceusa Palestra 

10 de Dezembro 

Eliane 
Eliane ICON Lab. Búrigo Planejamento 2016 

 

 


