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PREENCHER COM % DE PRESENÇA 

 

 

 

 

 Assunto Detalhamento 

1.  Abertura 

 O senhor Leonir Felipe Solimann Filho, gerente de sustentabilidade,  iniciou dando boas vindas e 
desejando um ótimo dia de atividades. Falou sobre a sustentabilidade das organizações e que a 
prática do CCQ vem de encontro a otimização de processos, o maior ganho é valorizar o ser 
humano. Destacou a prática da melhoria contínua como um grande potencial e muito ligado ao 
tema da sustentabilidade  

 Foi apresentado a Claúdia  Sousa, nova coordenadora da qualidade, que comentou sobre a 
reestruturação da gestão da qualidade, controle da qualidade na empresa. Parabenizou  as 
empresas presentes na reunião e a equipe interna da Brandili que logo apresentaria um projeto. 
Comentou ainda dos desafios de gerir pessoas, fazer melhorias e administrar o CCQ e o Lean com 
visão de parceria e não de competitividade.  

 Pollyane  agradece ao senhor Leonir e a Cláudia pela receptividade da empresa em ceder seu 
espaço para reunião bem como o Fábio para coordenar a regional do Vale.  Comentou da 
importância da parceria das empresas presentes no Vale e elogiou a gestão dos projetos na 
empresa. 

2.  
Apresentação da 

Equipe de melhoria 

 A Equipe de GMB Evolução apresentou o projeto de melhoria Melhorar carga e descarga da 
centrífuga 

 Situação anterior: Observou-se que ao carregar e também descarregar a malha da centrífuga havia 
um grande esforço por parte do operador.  O operador precisava, com as mãos, girar o tambor e 
também puxar a malha para ir acomodando dentro da centrífuga, esta tarefa ergonomicamente 
era cansativa e molhava. Apresentarm o vídeo do processo.  

 Proposta de Melhoria: Desenvolver um sistema para girar o cilindro com inversor de velocidade 
com baixa rotação onde a malha seja distribuída corretamente na centrífuga. Desenvolver 
mecanismos de segurança para que a máquina só trabalhe em alta velocidade com a tampa 
baixada. 

 Investimento: R$4860,00  
 Resultados alcançados: O operador não precisa fazer muito esforço físico;  Segurança do operador 

ao realizar a atividade;  Qualidade da malha pois não precisa puxar;  Maior agilidade e rapidez na 
execução da atividade aumentando assim a produtividade;  

 Pollyane entregou os brindes para a equipe: Carla Heidemann,  Letícia Küster, Luana Moser, Vilmar 
Hasquel e Sergio de Oliveira. Exaltou a importância de buscar todo tipo de melhoria e que as 
pessoas do processo sendo beneficiadas converte-se em ambiente mais saudável, mas seguro e 
mais agradável.  
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 Assunto Detalhamento 

3.  

Dúvidas sobre 
Ata/assuntos da 

reunião do Estadual 

 Fábio abriu para  dúvidas em relação a pauta de reuniões : 

 Pollyane comentou sobre as camisas brancas  e foi explicado que já foram enviadas para Treze 
Tílias.  

 Pollyane comentou sobre o aumento da mensalidade não se justificar já que em todos os eventos 
as empresas também acabam ajudando no orçamento. Sugeriu ser levado a consenso de todos na 
próxima reunião do estadual sobre os valores cobrados principallmente para o evento anual do 
Núcleo. Para algumas empresas da região Vale o valor tem sido difícil de contribuir; citou exemplo 
da Arber.  

 Todos falaram e concordaram sobre a divulgade de sermos ouvidos e atendidos em algumas 
necessidades dentro do NCCCQ; em algumas reuniões a opinião não é levada em consideração; 
falta apoio para o uso do site. Coteminas não consegue postar notícias  no site.  

 Pollyane perguntou quem ainda não tinha enviado os dados indicadores do seu programa para o 
Fabiano da Eliane, já solicitado. 

 Fernanda da Ipel questionou sobre não ter recebido o banner para impressão para o evento. Polly 
explicou sobre a dificuldade do envio devido tamanho do arquivo.  

 Pollyane questionou sobre quem irá montar o currículo dos jurados, pois não foi solicitado 
nenhuma informação para ela até o momento.  

 

4.  

 

Treinamento para 

Líderes de CCQ - Teal 

 
 

 

 

Definições sobre 
Workshop 

 

 

Curso para 
coordenadores 

 

 Fernanda entregou o regulamento do Teal e explicou as atividades. Todos ficaram  com a 
responsabilidade de avaliar o material e enviar e-mail para comissão ( Rafael, Larissa e Fernanda) 
quanto as regras. Comentamos detalhes do dia e sobre entregar as regras impressa para cada 
equipe. Fernanda entregou a divisão de tarefas para suporte no dia para cada empresa.  

 Larissa falou sobre a compra de materiais  e questionou sobre a forma de cobrança para o 
financeiro do Núcleo. Polly explicou. 

 

 Discutido sobre o Workshop no Costão do Santinho que foi cancelado devido falta de adesão e 
falamos de fazer um regional com gerentes, diretores, supervisores e encarregados com foco em 
estimular a participação e apoio das lideranças de base produtiva.; fortalecer o programa 
internamente. 

 Comentou-se sobre o curso para Coordenadores de CCQ que está programado para 01 e 02/09 em 
Jaraguá do Sul.  

5.  
16º Encontro de 

Equipes de Melhorias  

 Fábio reforçou sobre as inscrições para o  16º Encontro Catarinense de CCQ acontecerá dia 
12/09/14 em Treze Tílias. Comentou-se de quantas empresas e números de participantes 

 Decidimos um ponto único de encontro para saída dia 11/09 às 22:00 horas,  ficando a Dani da 
Baumgarten avaliar  se pode ser no estacionamento da mesma o encontro e as pessoas deixarem 
seus carros.  
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 Assunto Detalhamento 

6.  

Estudo dirigido- 
Ferramentas da 

qualidade 

 

 

 Rafael da Coteminas falou sobre  a visita in loco do projeto implantado realizado pela diretoria da 
empresa como ação de incentivo e gestão efetiva do programa de melhorias. 

 Fábio questionou sobre quais ferramentas as empresas presente utilizam no dia a dia com suas 
equipes. Todos utilizam ferramentas básicas como brainstorming, espinha de peixe, plano de ação. 
Algumas estão trabalhando o PDCA passo a passo, mas as equipes tem muita dificuldade em 
assimilar, enttender, fazer, preencher documentos.  

 Combinamos de programar um dia para falarmos apenas de ferramentas da qualidade, cada um 
trazer o seu material e montarmos um padrão para ajudar as equipes.  

7.  
Visita ao parque fabril 

e local do TEAL 

 Todos avaliaram a reunião positivamente. 

 Visita ao local da associação onde ocorrerá o TEAL e ao  parque fabril. 

 
 

Cronograma de Reuniões 2014 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

1.   06/02/2014  Tecnoblu  Blumenau  Padrão  Tecnoblu 

2.   17/04/2014  Baumgarten  Blumenau  Padrão  Baumgarten 

3.   24/06/14  Ipel  Indaial  Padrão  Ipel 

4.   14/08/14  Brandili  Apiuna  Padrão  Todos 

5.   23/10/2014  Coteminas  Blumenau  Padrão  Todos 

6.   11/12/2014  Farbe  Indaial  Padrão  Todos 

 

Treinamentos 

N.° O que? 
Quem? (Responsável em 
organizar) 

Quando? Onde? 

1.   Treinamento para líderes de CCQ  Anderson/Fabio/Murara 22/03/14 Rudolph 

2.   Treinamento para Líderes de CCQ  Fernanda/Rafael/Sheila 11/07/2014 Brandili 

3.   Treinamento para Supervisores   A definir  
Cfme agenda 
Patrícia/Sabrina 

Artex 

4.   Workshop  A definir A definir Senai Blumenau 

5.   Curso para coordenadores  Talento Consultoria 01 e 02/09 Sesi Jaraguá 

 

 

Ações e pendências do Regional Vale 

N.° O que? Quem? Quando? Onde? 

1 
 Fernanda verificar camisetas  para os coordenadores que não 

tema para o evento  
 Fernanda 20/08/14 Daniela - Adlin 
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Ações e pendências do Regional Vale 

N.° O que? Quem? Quando? Onde? 

2  Treinamento para Líderes de CCQ - TEAL  Fernanda/Rafael/Sheila 22/08/14 Associação  da Brandili 

3  Checar orçamento e valores para viagem a Treze Tílias  Larissa 04/09/14 Gadotti 

4 
 Verificar se as  equipes das empresas  que vão para evento 

podem deixar os carros no pátio da empresa 
 Daniela 01/09/14 Baumgarten 

5  Analisar quem pode ficar com os eventos pendentes  Todos Até 11/09 
Ver disponibilidade de cada 

empresa.  

 


