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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01   Anjo  Geani  X 
02   Eliane  Andreia  X 
03   Copobrás  Heder  X 
04   Hospital São José  Ana Luzia  X 
05   Laboratório Búrigo   Gisele  X 
06   Delupo (ouvinte)  Mayara  X 
07   Sical (ouvinte)   Ederson / Érica  X 

Percentual de Presença da Reunião 100,0% 0 7 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  
Abertura – Laboratório 

Búrigo 

 Abertura realizada pela Gisele, dando as boas vindas aos participantes, e por Diana - resp. 
pelo depto financeiro – falando sobre o orgulho em fazer parte de empresas que valorizam 
as ideias, propiciando um pensar diferente, fazer mais com menos. Cita a importância das 
pessoas que podem enxergar as mudanças e as oportunidades de melhorias e a extrema 
importância do CCQ para o diferencial competitivo da organização.  

02  
Apresentação Grupo 
Epidemia de Ideias – 
Laboratório Búrigo 

 Foram apresentados alguns projetos de melhorias elaborados pelo grupo: 
 Projeto Capa para suporte de braço na coleta de sangue: com o objetivo de melhorar o 

conforto do paciente na coleta, foram confeccionadas capas de TNT para os suportes; 
 Projeto Colchonete para emergências: muitos pacientes que desmaiam durante as coletas 

de sangue, que anteriormente precisavam ser colocados no chão. O grupo sugeriu o uso de 
colchonetes para que os pacientes possam ter mais conforto ao realizar seus exames; 

 Projeto Cuba rim: a ser utilizada em caso de náuseas para pacientes que fazem coletas de 
sangue nas curvas (específico para diagnosticar diabetes). O paciente chega ao laboratório 
em jejum, ingere lactose e precisa ficar 2 horas no laboratório para concluir as coletas. 
Muitos pacientes sentem-se nauseados, e com a ideia do grupo hoje atualmente eles podem 
fazer uso da cuba rim para facilitar o processo. 

 Projeto Brinquedos: também para os exames de sangue nas curvas, onde é muito comum as 
crianças ficarem entediadas com a demora do processo, dificultando o trabalho de todos. 
Com o projeto brinquedos, as crianças podem distrair-se enquanto usam da imaginação com 
os brinquedos adquiridos por iniciativa do grupo.  

Posterior a apresentação dos projetos, ocorreu a entrega dos brindes sob responsabilidade da 
empresa Copobrás.  

03  Empresas novas 

 SICAL – empresa do ramo metalúrgico com 46 anos de fundação e 128 funcionários, situada 
no Bairro Pinheirinho – Criciúma. Fabrica peças sob encomenda. Estão iniciando a 
implantação do programa de melhorias com o apoio de 2 diretores que ‘compraram’ o 
projeto. Participaram do Encontro Catarinense realizado em 18/09 e estão buscando a 
implantação do programa 5S na organização. Gisele e Heder estiveram na empresa 
apresentando o Programa CCQ para a direção. Heder comentou sobre a recepção calorosa 
com a participação de várias pessoas da empresa, o que é muito importante, pois assim há o 
alinhamento dos conceitos com mais de uma pessoa. Cabe à Sical se adequar às premissas 
do CCQ para fazerem parte do NCCCQ. Percebe-se que a equipe está bastante motivada 
para as atividades. 

 DELUPO – necessidade de apresentar o programa na próxima reunião, para avaliação do 
atendimento às premissas do CCQ e inclusão da empresa no NCCCQ. 

 MAXIPAS e ESAF IBRAP demonstraram interesse no núcleo. A partir do mês de novembro 
serão agendadas visitas às 2 novas empresas, sendo as responsabilidades de Gisele / Geani e 
Andreia / Heder, respectivamente. 

04  Verificação Pendências 
 Necessidade de que todas as empresas providenciem e encaminhem ao Luan o 

depoimento dos seus diretores, para que sejam divulgados mensalmente no site do 
núcleo.  

05  Desligamentos 
 Ceusa e Icon comunicaram a necessidade de se desligarem do núcleo. Há necessidade 

de verificar as pendências financeiras das empresas. Devido a dificuldade no retorno da 
Syrlei, tal assunto poderá ser tratado diretamente com o Vanderlei.  
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N. Assunto Detalhamento 

06  
Feedback reunião 

estadual - 20/08/2015 

 Geani repassou: 
 
 O principal foco da reunião foi o Encontro Catarinense que seria realizado em 18/09. 
 Definido a realização de um encontro com Ruarinho para definir a Matriz de 

Competências do Coordenador de CCQ – a ser realizado em 22/10 nas dependências do 
SENAI – São José.  

 Nas vésperas da próxima reunião do NCCCQ estadual haverá o lançamento do Regional 
Oeste.  

 Foram compilados os indicadores do 1º semestre 2015 

07  
Feedback Encontro 

Catarinense 

 De maneira geral, todos elogiaram o evento. Alguns pontos negativos foram 
comentados: 

 
 Palestrante – falta de conteúdo e necessidade de haver um começo, meio e fim.  
 Distribuição da pipoca em momento impróprio, durante as apresentações do finalistas 

ao Prêmio Catarinense. Assim, muitos saíram durante as apresentações para ‘comer’ 
pipoca, enquanto aqueles que respeitaram o tempo, quando foram pegar pipoca, havia 
acabado. 

 Necessidade de melhorar a disposição das mesas para o coffee break, facilitando a 
circulação das pessoas. 

 Falta de avaliação das condições de trânsito para o local do almoço, pois apenas 
quando chegamos no local fomos informados de que ônibus grande não passava devido 
a presença de uma ponte no trajeto. 

 

08 
Acompanhamento dos 

Planos de Ação 

 Gisele repassou todos os planos: 
 
 Sindicato saúde: Gisele e Ana Luzia vão entrar em contato (até 30/10). 
 Sindicato químico: Geani vai entrar em contato (até 30/10). 
 Sindicato metalúrgico: Sical acompanhar nova eleição e comunicar quando a nova 

diretoria for eleita.  
 Pastinhas – Luan – favor verificar. Foi concluído? 
 Empresas interessadas do Núcleo CCQ: Cristal embalagens, SATC e Forauto – contatos 

foram mantidos. Aguardar interesse na participação.  
 Pesquisa de clima: aplicar a pesquisa em novembro – Heder encaminhará os 

formulários e cada empresa compilará o seu resultado. Heder compilará todas as 
empresas – apresentar resultado na reunião de dezembro. 

 POP de inclusão de novas empresas: finalizar – pendentes os e-mails (inicial / feedback 
da visita e outros) – aguardar envio dos e-mails – resp. Gisele e encaminhar o POP para 
Geani e Gisele analisarem. Novas necessidades a serem inseridas no procedimento: 
usar a camiseta? Que materiais levar? Qual apresentação fazer? 

 Prática de depoimentos dos diretores postados no site do Núcleo CCQ, respondendo a 
pergunta “Qual a importância do CCQ na sua empresa?”: será iniciado pelo diretor do 
Laboratório Búrigo. Seguindo a ordem: HSJ, Anjo, Eliane e Copobrás – Luan – divulgar 
no site 

 Tivemos a ideia de fazer uma descrição de cargo para o coordenador de CCQ e, a partir 
disto, ter uma proposta de treinamento para os mesmos – encontro com Ruarinho 
programado para 22 de outubro. 
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N. Assunto Detalhamento 

09 
Prática de Coordenação – 

Anjo 

 Treinamento em solução de problemas com base no PDCA, para as lideranças, gestores 
e circulistas da empresa. Sabendo das dificuldades que muitos possuem de usar a 
ferramenta, foi elaborado um conteúdo bastante interessante e prático para ser 
repassados aos funcionários, esclarecendo / relembrando conceitos importantes como: 
o que é PDCA, o que é um problema e as diversas fases para a sua identificação, com a 
aplicação das ferramentas da qualidade - Brainstorming – o que é e como deve ser 
conduzido, Matriz GUT, Gráficos de pareto – identificação das causas do problema, 
planos de ação, Verificação, Padronização e Conclusão.   

10 Boa Prática - Eliane 

 Andreia apresentou as boas práticas: 
 
 Definição de metas para os coordenadores das unidades: diferente das demais empresas, a 

Eliane possui, além da coordenação geral do programa, os coordenadores de unidade, que 
são responsáveis pelas equipes de melhoria dentro de cada unidade. Foi definido no início 
do ‘ano GES’ metas individuais para cada coordenador, que serão acompanhadas pela 
coordenação geral. Trata-se de metas para o % de participação dos funcionários, pois apesar 
de ser voluntário, sabemos da influência que o coordenador possui para trazer mais 
funcionários a participarem do programa. 

 Consulta de resultados on-line: implantado um sistema onde os grupos conseguem saber a 
pontuação que possuem sem haver necessidade de cálculos manuais. 

 Gestão a vista: considerado o diferencial, muito importante na nova gestão: divulgar os 
resultados do programa, de todas as unidades, em todos os murais, mensalmente. Também 
foram elaborados os informativos, também colocados em todos os murais, mensalmente, 
onde todos os funcionários podem acompanhar o que está acontecendo ou o que irá 
acontecer nos próximos dias. Dessa forma, também há possibilidade de que os grupos de 
melhorias cobrem dos seus coordenadores, caso o calendário das atividades não esteja 
sendo cumprido. O retorno desta ação foi bem positivo, pois todos começaram a ‘enxergar’ 
novamente as ações e ter a presença do programa de melhorias no dia-a-dia. 

11 Estudo dirigido 

 Integração de novos grupos e treinamento – cada empresa repassou as suas 
particularidades: 

 
 Copobrás – Foto da equipe e divulgação nos meios de comunicação da empresa do novo 

grupo formado; treinamento para novas equipes; Repasse do objetivo e conceitos do 
programa; Critérios de avaliação e estrutura do programa; Acompanhamento das primeiras 
reuniões da equipe. 
 

 Eliane – similar à Copobrás, com as suas particularidades. 
 

 Hospital São José – idem. 
 

 Laboratório Búrigo – o novo grupo participa da reunião onde é explicado o funcionamento 
do programa; Apoio no uso das ferramentas da qualidade; Treinamento no software de 
registro e nas ferramentas da qualidade; seguindo com o cronograma de treinamento dos 
grupos.  

 
 Anjo – preenchimento do formulário de inscrição; reunião com o grupo orientando como 

conduzir as reuniões, etc; apresentação do guia do programa; treinamento no software; 
participação na 1ª reunião do grupo; treinamentos conforme cronograma. 

 

12 Lembretes 
 Próxima reunião estadual – 19/11 – Aurora 
 Próxima reunião regional sul – 10/12 – Eliane 

13 Avaliação da Reunião  Toda a pauta da reunião foi seguida. 
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Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01   Encaminhar depoimento do diretor para Luan.  Todos 30/10/15  

 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 80% 4 x x x x

2 Copobrás 100% 5 x x x x x

3 Eliane 100% 5 x x x x x

4 Hospital São José 100% 5 x x x x x

5 Laboratório Búrigo 100% 5 x x x x x

6 Delupo (ouvinte) 100% 3 x x x

7 Sical (ouvinte) 100% 1 x

5

5 5 5 6 7 0

0 0 1 0 0 7

100% 100% 83% 100% 100% 0%

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 69%

Empresas % P
2015

Total de Reuniões 2015

 

 

 

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 Status 

12 de Fevereiro 

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

Treinamento de Líderes/ 
Supervisores - TEAL 

Ok 

19 de Março 

TEAL para Líderes 
----- ----- ----- SER Eliane Ok 

9 de Abril 

HSJ 
----- ----- ----- 

Desenvolvimento dos 
Planos de Ação 

Ok 

10 de Junho  

Ceusa 
----- Copobrás ----- ------ Ok 

12 de Agosto  

Copobrás 
Ceusa HSJ Anjo 

Reconhecimento e Régua 
de Avaliação 

Ok 

10 de Setembro 

TEAL para 
Supervisores 

----- ----- ----- SER Eliane Ok 

 15 de Outubro 

Lab. Búrigo 
Eliane Anjo Copobrás 

Integração de novos 
grupos e treinamentos 

Ok 

10 de Dezembro 

Eliane 
Copobrás Lab. Búrigo Lab. Búrigo Planejamento 2016 A realizar 

 

 


