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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo � Geani / Karen X  
02 � Eliane � Andreia / Luan  X 
03 � Copobrás � Dayana  X 
04 � Hospital São José � Ana Luzia  X 
05 � Laboratório Búrigo  � Gisele / Lisdeise  X 
06 � SicaL � Érica / Ana Cláudia  X 

Percentual de Presença da Reunião 84,0% 1 5 

 

N. Assunto Detalhamento 

01 Abertura – Eliane 

� Abertura realizada pelo Coordenador do Programa de CCQ Luan, que agradeceu a presença 
de todos na reunião e mencionou alguns números do programa de melhorias na empresa: 
implantado há 19 anos, com 110 grupos ativos e 31% de participação dos funcionários. O 
programa está bem consolidado na empresa, as equipes se envolvem bastante com o 
programa, o que também foi possível observar na mostra que ocorreu no último dia 17. É 
motivo de orgulho fazer parte deste programa. 

02 
Apresentação Grupo – 

Eliane 

� Apresentação go Grupo de GES Mistura – formado por integrantes da logística, de setores 
diferentes.  
- O grupo apresentou o projeto ‘Recuperação do sistema Governor da empilhadeira’ – a 
falha deste sistema gerava necessidade de manutenção constante das empilhadeiras. O 
sistema consiste em uma carcaça onde se encontram as engrenagens de plástico e aço, 
sistema original do fabricante. Tais engrenagens desgastavam e geravam trancamentos no 
sistema que ocasionava a falha da empilhadeira. O projeto teve como objetivo desenvolver 
um novo conjunto de engrenagens para que fosse possível substituir apenas estas peças, ao 
invés da carcaça por inteiro, que custa em média R$ 1900,00. Isso aumentaria a vida útil do 
sistema Governor.  Assim, ao término do projeto, após diversos testes com diferentes 
combinações de materiais, chegou-se à um conjunto de engrenagem de aço com 
engrenagem de bronze. Anteriormente o problema aparecia após 08 a 10 meses de uso, e 
agora o sistema trabalha cerca de 15 meses sem apresentar problema. Sendo que apenas o 
conjunto de engrenagens é substituído, e não a carcaça inteira. Isso reduz custos com a 
compra da peça, com paradas para manutenção, além do operador trabalhar com uma 
condição de menos stress.  

03 
Verificação Pendências da 

última reunião 

O que? Quem? Prazo Status 

Encaminhar depoimento do diretor 
para Luan 

Todos 11/03/16 
Pendente Hospital 
São José e Eliane 

Aplicar a pesquisa de diagnóstico 
inicial e possuir os resultados 
compilados para discussão 

Todos 06/10/16 

Concluído - 
Definido aplicar 

pesquisa em cada 
empresa nucleada, 

em momento 
oportuno, e a partir 
dos pontos fortes e 
fracos da pesquisa 
cada empresa terá 

condições de definir 
seu planejamento 

estratégico. 

Sugestão: aplicar a pesquisa para 
aqueles que não participam do 
programa. Elaborar perguntas que 
podem ser utilizadas e encaminhar 
para Geani fazer a compilação 

Todos 15/07/16 Andamento 
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N. Assunto Detalhamento 

04 
Feedback reunião 

estadual - 21/07/2016 

Destacados os pontos mais importantes: 
� Problemas com as faltas em algumas regionais – o que fazer? 
� Repassado feedback da avaliação do Workshop de RH’s  
� Discutido sobre o depoimento das equipes no site – regional sul ok 
� Avaliação / desenvolvimento do informativo para o mês de agosto.  
� Questão da propriedade intelectual – programa de CCQ – onde cada empresa deve 

verificar com seu depto jurídico 
� Discutido sobre as atividades para o encontro catarinense:  

- palestrante definido; 
- inscrição passou a ser de R$ 15,00 por participante – até 30/09 
- necessidade de informar a quantidade de pessoas que participarão do evento para o 
quantitativo / tamanho das camisetas – repassar para Gisele até 02/09 
- almoço R$ 29,90 incluindo refrigerante e sobremesa - repassar quantitativo para 
Gisele até o dia 02/09 
- divulgados os finalistas do prêmio: Baumgartem, Textil Farbe e Eliane. 
- Necessidade de que cada empresa leve no mínimo um brinde para ser sorteado no dia 
do evento. Sendo que o brinde deverá ser levado no dia 15/09 na reunião do estadual 

05 
Acompanhamento do 

plano de ação – regional 
Sul 

� Todas as pendências do plano de ação foram discutidas e atualizadas. Maiores 
informações podem ser visualizadas nas planilhas específicas. Lembrando para datas 
com eventos confirmados: 
- 02/09/16 - sexta-feira – DVAL para líderes na Associação da Copobrás em São Ludgero 
com disponibilidade de 05 vagas para cada empresa 
-  12 e 13/09/16 – treinamento para coordenadores com Geani, em Criciúma. Valor de 
R$ 350,00 – o Núcleo CCQ pagará meia inscrição para até 02 funcionários por empresa.  

06 
Organização DVAL  

02/09 - Copobrás 

� Definidas as atividades que serão realizadas. As empresas deverão se dirigir à Copobrás 
em 02/09 para que todos estejam no local as 08:30h a fim de organizar todas as 
atividades; 

� Listados os materiais necessários para as atividades. Gisele e Lisdeise ficaram 
responsáveis por repassar esta relação assinalando os materiais que se encontram no 
laboratório Búrigo. Com isso a Eliane verificará os materiais que estão nas 
dependências de  sua empresa assim como a Anjo. Posterior a isso, o que não estiver 
disponível será comprado – responsabilidade Eliane. 

� Possibilidade de contratação de micro-ônibus para deslocar os funcionários das 
empresas Sical, Hospital São José, Laboratório Búrigo, Eliane, e talvez a Anjo: 
- avaliar valor do transporte – responsável Andreia;  
- avaliar possibilidade do núcleo pagar o transporte – responsável Gisele; 
- contratar, se for o caso, o transporte informando itinerário – responsável Andreia 

07 Boa prática - Anjo 

� Aprimorando a sugestão repassada pela Eliane, sobre a necessidade de aplicar uma 
pesquisa para não participantes do programa com o objetivo de saber o motivo pelo 
qual estes funcionários não demonstrem interesse pelo programa. Foram repassadas e 
definidas as questões a serem aplicadas nesta pesquisa. Gisele responsável em 
compartilhar a pesquisa concluída. 
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N. Assunto Detalhamento 

08 
Prática de Coordenação - 

Copobrás 

� Reestruturação do programa na empresa com o objetivo de organizar e redefinir as 
responsabilidades de cada cargo.  
- Responsabilidade pelo Programa na empresa era do Coordenador do programa, ou 
seja, tudo girava em torno e com o envolvimento deste responsável. Houve a 
necessidade de mudança e então o programa foi reestruturado: gerente de área é 
quem apoia, que faz o programa acontecer dentro da organização. O coordenador fica 
como apoio.  
- Assim as responsabilidade foram redefinidas para: gerentes, padrinhos e coordenador 
do programa.  
- Observa-se que algumas plantas estão com bons resultados, enquanto outras 
apresentaram uma queda nos números, pois depende de cada gerente de área fazer 
acontecer. Mas como foi uma decisão da direção da empresa, acredita-se que em 
momento oportuno os gerentes serão cobrados pelos seus resultados.  

09 
Troca de experiência –

Programa 5S 
� Cada empresa repassou, resumidamente, o funcionamento do Programa 5S na sua 

organização. Exceto a Eliane que  não possui mais o programa ativo na empresa.  

10 Lembretes 
� Próxima reunião estadual – 15/09/2016 – Condor - São Bento do Sul 
� Próxima reunião regional sul – 06/10/2016 – Copobrás 

11 Avaliação da Reunião � Toda a pauta da reunião foi seguida, com comentários positivos em relação a mesma. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 75% 3 x x x

2 Copobrás 100% 4 x x x x

3 Eliane 100% 4 x x x x

4 Hospital São José 100% 4 x x x x

5 Laboratório Búrigo 100% 4 x x x x

6 Sical 100% 4 x x x x

4

6 6 6 5 0 0

0 0 0 1 6 6

75% 100% 100% 84% 0% 0%

Empresas % P
2016

Total de Reuniões 2015

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 51%
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Anexo 02 – Foto participantes 

                   

 
 
 

Anexo 03 – Planejamento de Reuniões 2016 – regional sul 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

16 de Fevereiro 

Anjo 
Lab. Búrigo Eliane HSJ 

Treinamento de PDCA para 
Coordenadores 

14 de Abril 

Lab. Búrigo 
Copobras Anjo Copobras 

Troca de Manuais  

Apresentação Sical 

09 de Junho  

HSJ 
Eliane HSJ Eliane 

Divulgação Interna 

Apresentação Maxipas e Texturize 

25 de Agosto  

Eliane 
Anjo Copobras Lab. Búrigo Programa 5S 

 06 de Outubro 

Copobrás 
HSJ Lab. Búrigo Anjo Régua de pontuação 

08 de Dezembro 

Sical 
Texturize Sical Maxipas Planejamento 2017 (plano de ação) 

 

 
 


