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ENCONTRO CATARINENSE DE CCQ | 2017

Em sua 19ª edição o evento aconteceu no centro de eventos da cidade de Cocal do Sul - SC no dia 15 de setembro de 2017 e reuniu mais de
550 circulistas de 30 empresas do estado de Santa Catarina.
Estima-se que durante a história do Núcleo Catarinense de CCQ este evento tenha promovido a participação e integração de mais de 11 mil
profissionais, incluindo circulistas, coordenações, gerências e diretorias.

MOSTRA
Foram apresentadas em stand 28 ideias que
trouxeram resultados significativos para a
evolução no processo de fabricação,
produtos e ambiente de trabalho nas diversas
empresas do estado.

PRÊMIO CATARINENSE DE CCQ
Criado em 2012, o Prêmio objetiva destacar e valorizar os trabalhos das equipes de melhorias. Após avaliação e verificação in loco dos
projetos inscritos as equipes foram ranqueadas e as finalistas apresentaram suas ideias em palco no dia do encontro catarinense de CCQ.

1º lugar: Baumgarten

2º lugar: Rovitex

3º lugar: Lunelli

Projeto Faca de corte com ângulo da
Equipe Último da Lista.

Projeto Caixa de Lavação de Devorê da
Equipe Fusion.

Projeto Redução do consumo de água nas
máquinas de lavar réguas e cilindros da
equipe Colorindo Ideias.
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PROGRAMA GMP COMPLETA 20 ANOS NA ANJO TINTAS
O p ro g r a m a G r u p o s d e M e l h o r i a s d e P ro c e s s o s c o n t a c o m a p a r t i c i p a ç ã o d e 3 5 % d o s p ro f i s s i o n a i s .
Gestão ética, inovadora e participativa. Este
princípio da Anjo Tintas é a base do Programa
de Grupos de Melhorias de Processos (GMP)
que dá oportunidade a todos os profissionais
de participarem da gestão da empresa. E ao
completar 20 anos, a Anjo Tintas tem certeza
de que o Programa GMP é uma ferramenta
importante, que traz resultados positivos para
todos os envolvidos.
Atualmente o Programa GMP possui 24 equipes e a participação é voluntária, contando com a adesão de 35%
dos profissionais, mas no início a participação era obrigatória e isso foi mudando no decorrer de seu
amadurecimento. A metodologia do GMP é baseada na filosofia dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQ)
com reuniões mensais das equipes.
O objetivo da empresa com os GMPs é a busca por melhorias na Anjo e também o crescimento de seus
funcionários, pois quem participa do programa se torna uma pessoa mais observadora, mais crítica e quer
sempre mostrar ideias novas que irão trazer algum resultado. As ideias apresentadas visam melhorias em
processos, redução de custos, melhorias na qualidade de vida e ambiência, meio ambiente e segurança. Nestes
20 anos de programa, já foram implantadas milhares de ideias.

PARTICIPANTES DO PROGRAMA GMP SÃO PREMIADOS
Além das melhorias que os projetos de GMP resultam,
os funcionários que integram o programa são
reconhecidos de diversas formas. Todo ano são
premiados com brindes conforme a pontuação
recebida durante o ciclo, além da participação na
Mostra de GMP, onde os melhores projetos são
premiados.
A Mostra de GMP teve sua 11ª edição no mês de
outubro e contou com a apresentação de 14 projetos
desenvolvidos pelos Grupos de Melhorias. A Anjo,
através do GMP, quer dar oportunidade a cada pessoa
em utilizar sua capacidade intelectual para fazer melhor
o que já está sendo feito.
O Programa de GMP da Anjo Tintas em 2014 foi
reconhecido com dois prêmios. O GMP Criação foi o
Campeão do 3° Prêmio Catarinense de CCQ com o
projeto Pesando Certo e o Programa GMP foi vencedor
do Prêmio Ser Humano na categoria Gestão de
Pessoas. Outro destaque é o Núcleo Catarinense de
CCQ que há 14 anos contribui para o fortalecimento e
evolução do Programa GMP na Anjo, através da
valiosa troca de boas práticas com outras empresas do
Estado.
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DEPOIMENTOS
“O GMP é um programa que estimula o trabalho em equipe e
permite que os funcionários participem da melhoria contínua da
Anjo. É gratificante fazer parte deste programa e ver a empresa
investindo em ideias desenvolvidas pelas equipes”.
Rodrigo Cardoso de Farias – Líder do GMP Criação

“Vejo o Programa GMP como um diferencial na empresa porque
mescla profissionais de diversas áreas pensando em ideias que
vão trazer resultados para a Anjo e também para os funcionários,
porque visa proporcionar melhorias. Além disso, a empresa dar
esta oportunidade, este espaço para os profissionais em propor
projetos que irão trazer benefícios é uma forma de valorizá-los“.
Rosângela Pereira – Integrante do GMP Proação

PROGRAMA GRUPO DE MELHORIAS DUAS RODAS

20 ANOS DE COLABORAÇÃO
Fundados em 1997, os Grupos de Melhorias são conhecidos pela dedicação e aprimoramento nos
processos.
É por vountários como os colaboradores
Domingos de Jesus de Sousa e Moisés
dos Passos que o Programa Participativo
Grupos de Melhorias (GMs) é formado.
Uma colaboração espontânea e tão
importante que levou a iniciativa a se
fortalecer e a completar 20 anos, no dia 12
de maio. A data foi comemorada na Matriz

INPLAC

com diversas atividades, incluindo video
alusivo aos 20 Anos, entrega de brindes,
Mostra de Projetos, Café com o
Presidente, Palestra Comemorativa e
Visitas Técnicas, que prosseguirão até
dezembro.

Participaram representantes dos 24 Gms, a convite do Sr Leonardo.

O programa se baseia na Filosofia dos Circulos de de Controle da Qualidade (CCQ), composto por
colaboradores que se reúnem regularmente para estudar de forma sistêmica soluções para problemas, bem
como melhorias nos processos em que atuam. O objetivo é promover o crescimento do ser humano,
contribuindo com a evolução da empresa e sociedade, por meio de melhorias contínuas.
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PROGRAMA
DE MELHORIAS DUAS RODAS
TRABALHO
QUEGRUPO
FAZ DIFERENÇA
Ao longo destes

20 anos, mais de 3.000 projetos foram

implementados.
As melhorias são sentidas nos processos produtivos, meio
ambiente, ergonomia, segurança do trabalho e,
principalmente , tornando-se oportunidades de
desenvolvimento e crescimento das pessoas.
No momento, 24 grupos formados por aproximadamente 140
integrantes atuam em todas as áreas da empresa. Em 2016,
os GMs trabalharam focados na melhorias do 5S e na
redução dos 7 Desperdícios, colaborando para disseminar a
Cultura Lean na empresa. Este ano, trabalham na
Implementação do 6S EM AÇÃO.
O Gerente de Produção, Evaristo da Silva, acompanhou a
evolução do programa desde sua implementação. Além dos
bons resultados apresentados após a implantação dos
projetos, ele considera o trabalho em equipe e o envolvimento

Mostra de Projetos Orientados 6s em Ação

entre as áreas o grande diferencial para o desenvolvimento
das pessoas. “A necessidade de buscar informações,
compartilhar experiências para atuar em problemas do dia a
dia são transformados, muitas vezes, em excelentes projetos
pelos integrantes dos GMs”, analisa. “São ideias que podem
ser replicadas em toda a empresa. Parabéns a todos que
colaboram de forma espontânea para o sucesso do
programa”.

Psicólogo e professor unversitário, Wellington Santos
apresentou palestra sobre “Indivíduo, Grupo, Equipe,
Superação e Evolução”.

ENGAJAMENTO
Os operadores de máquina III, Domingos e Moisés, da seção Flocos, ajudaram a fundar um dos primeiros GMs,
em 1997. Até hoje, o Mentes Elevadas continua atuante.
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“Criamos o grupo para

“Ver os colegas satisfeitos

promover o bem-estar da

com as melhorias que

equipe, facilitar o uso das

conseguimos implantar é

máquinas e tornar o dia a

algo que me

dia melhor. Já somamos

continuar em busca de

mais de cem projetos

aprimoramento, a ouvir a

implantados e muitas

equipe e encontrar

pessoas impactadas”,

soluções”, enfatiza Moisés.

motiva a

ressalta Domingos.
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GES – Grupo de Estudos e Sugestões da empresa Eliane Revestimentos Cerâmicos
Em 2017 o Programa de Melhorias Eliane comemora os seus 20 anos e toda a trajetória na implantação de projetos
inovadores e o empenho e a dedicação dos participantes estão voltadas ao progresso da empresa.
Conforme comenta o diretor industrial da empresa, Otmar Joseff Muller, “a
importância do Programa para a empresa se manifesta de diversas formas: facilitar
o espírito cooperativo entre os funcionários e a integração dos colegas de trabalho
com a gestão da empresa, num ambiente mais descontraído, mais a vontade; dar
oportunidade às pessoas que estão próximas do local onde acontecem os
problemas e que através da convivência do dia a dia conhecem com profundidade
e acabam encontrando a solução mais adequada para os mesmos; e um outro fator
importante é que esse trabalho em grupo possibilita às pessoas manifestarem os
seus talentos, a sua criatividade e com isso mostrarem o seu potencial para a
empresa, possibilitando assim que cresçam na carreira dentro da organização.”

OS NÚMEROS REVELAM SUCESSO DO PROGRAMA
A coordenadora do GES, Andreia Canever, apresenta as conquistas alcançadas durante os 20 anos de programa.
De 1998 até 2016, foram 21.900 ideias implantadas, com um retorno financeiro anual de mais de R$ 3 milhões. “O
retorno financeiro, na verdade, é apenas uma consequência de todo esse trabalho. O objetivo principal do GES é
muito maior, é a interação entre os funcionários, o desenvolvimento de pessoas e a garantia de um ambiente de
trabalho cada vez melhor”.
O gerente de fábrica da Eliane I, II, Artística e Central de Massas, Francisco Bastos, evidencia a importância do
trabalho em equipe promovido pelos grupos GES, como uma das competências da empresa. “Trabalho em equipe
é pertencer ao grupo, com troca de experiências, de ideias, compartilhar momentos de alegrias e frustrações. O
GES representa tudo isso, estar disposto a ajudar, o convívio entre a diversidade de ideias e a integração e conexão
entre os vários setores”.

9ª MOSTRA GES E 8ª IDEIA DESTAQUE
A comemoração dos 20 anos do programa ocorreu no mês de agosto e, ao todo, 18 grupos apresentaram suas
ideias inovadoras que visam aprimorar a eficiência na produtividade e gestão da empresa.
“É gratificante poder participar do GES e saber da importância que esse programa tem para a empresa, presenciar
essa competição saudável entre as equipes para saber qual é a melhor. No fundo sabemos que o grande campeão
somos todos nós que fazemos parte desse programa. Por fim sempre alcançamos o objetivo maior que é
desenvolver pessoas e engajar as equipes. Esperamos aumentar ainda mais a participação dos funcionários e
contar com ainda mais ideias nos próximos anos”, declara o também coordenador do GES, Luan Sorato.
“Foi muito gratificante ver os grupos de melhorias da Eliane I apresentando seus
projetos, compartilhando suas ideias e aprendendo com os demais grupos da
empresa. Agradeço o empenho de todos da unidade que contribuíram para o sucesso
do evento” - Fabrício Guollo - coordenador Ideias Noturnas
"Foi gratificante participar deste evento. A nossa ideia teve o envolvimento de toda a
fábrica. Todos acreditaram no GES e investiram nisso" - Eduardo Tavares - Líder Mina
de Ideias

“O grupo todo estava muito empenhado com a Mostra, desde a primeira apresentação
para os visitantes, até a vinda dos avaliadores. A equipe estava determinada e com
vontade de expor com a maior clareza o que tínhamos realizado, com fortíssimas
equipes competindo com ideias muito criativas. A nossa equipe sai da 9ª Amostra de
GES muito satisfeita com o resultado, e também com os conhecimentos que
conseguimos adquirir em outros stands” - Patrick Zomer - Líder Unitec
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