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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo Tintas � Micheline  X 
02 � Rampinelli Agroindustrial  � Gustavo  X 
03 � Eliane Revestimentos � Fabiano  X 
04 � Grupo Copobras � Heder  X 
05 � Hospital São José � Francieli  X 
06 � ICON � Maicon  X 
07 � Irmãos Olivo � Jane  X 
08 � Usipe � Lucas  X 
09 � Laboratório Búrigo  � Gisele/Marciele  X 
10 � Colorminas � Josiane  X 
11 � Ceusa � Ederson X  

Percentual de Presença da Reunião-------> 91% 1 10 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 Abertura – Irmãos Olivo 
� Jane iniciou a reunião, em seguida o Sr. Antonio Luiz Olivo (Diretor) deu as boas-vindas 

ao pessoal do Núcleo CCQ. 

02 
Apresentação Grupo 
PROJETO SOLUÇÃO – 

Irmãos Olivo 

� A apresentação de um projeto foi feita pelo grupo Projeto Solução: 

� Antonio (membro do grupo) apresentou o projeto Adaptador de Placa Serra onde foi 

implantado no setor de Corte, com o intuito de reaproveitar matéria-prima. 

� Situação anterior: Peças cilíndricas com espessura menor que 35mm não dá para cortar 
na serra. Desvantagens: Demora no corte do material, Desperdício de material e 

Desgaste da ferramenta. 

� Não encaixava direito, ficava fora de esquadro, risco 
de quebrar a serra, pouco aproveitamento da peça (2 peças). 

�  Demora (7 a 10 min) e pouco aproveitamento da peça 
(1 peça). 

� Situação proposta: Desenvolver um gabarito para fixação de uma placa de torno, 

conseguindo assim obter uma proximidade maior da serra e obtendo um perfeito 
esquadro. Reaproveitando todo o material. 

� Situação atual:  
� Investimento: Sucata: R$ 0,00 
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N. Assunto Detalhamento 

02 
Apresentação Grupo 
PROJETO SOLUÇÃO – 

Irmãos Olivo 

� Resultados obtidos: Diminuição do tempo de usinagem (Antes: 7 a 10min e Agora: 

2min); Menor desperdício de material (Antes: 2 peças por tarugo e Agora: 4 peças 
por tarugo); Segurança no corte; Menor desgaste de ferramenta; e Aumento da 

vida útil da serra. 

� Fabiano parabenizou a equipe e Josiani entregou os brindes. 

03 
Pendências da última 

reunião 

� Jane apresentou as pendências: 

 

� Visita na empresa Ferrovia Tereza Cristina: Maicon, Lucas e Heder (ficaram de verificar 
um data). 

� Interesse da AGPR5: Geani ficou de visitar. 

� Entrada da Librelato: Icon não autorizou a entrada no início deste ano. 

� Lavagem das bolsas mofadas: Fabiano avisou que não deram certo, as bolsas 
desbotaram. 

� Mudanças no site: área de downloads. 

04 
Feedback reunião 

estadual na Anjo dia 

23/01/2014 

� Fabiano começou comentando que: 

 

� Nova empresa ouvinte inclusa no núcleo: Ibema. 

� Encontro catarinense (12/09/2014) será em Treze Tílias na Socap, início as 13:00 e 
término as 18:00, credenciamento: 12:30 as 13:00. Montagem dos stands: pela parte 

da manhã, hotel 190,00 a diária, 29 stands de 2m x 1m. 

� Cada empresa deve fazer um banner com a “história” do núcleo na sua empresa, 

respondendo a pergunta: Porque estou no Núcleo Catarinense? 
� Serão feitas 580 camisetas (80 vermelhas e 500 brancas) 

� Inscrições concentradas na Adlin com Daniela. Será orçado um bolo e taças para um 

brinde simbolizando os 15 anos. 

� Foi apresentado o caixa do núcleo em dez/2013 – 28.000,00 
� Mensalidades: se alguma empresa quiser mudar o período de pagamento deve avisar a 

Sirlei e a Francieli. 

� Site: está sendo verificado sobre a criação de um fórum de discussão. 

� Montagem de um kit padrão de brindes do núcleo: sacola, caneta, bloco. 
� Indicadores do núcleo: está sendo verificada uma nova forma de apresentação. 

� Prêmio catarinense: são projetos implantados até março/2014. Inscrição até 

05/05/2014. Avaliadores: quem quiser se candidatar, fique a vontade. 

� AGQ (Associação Gaúcha da Qualidade): convidaram o pessoal do núcleo para visitar o 
encontro deles: inscrição de 125 a 172,00 no dia 31/05. Quem tiver interesse deve 

avisar (Fabiano e Marcia já vão). 

05 
Decisões tomadas na 

reunião 

� Workshop para diretores passou do dia 17/07 para 10/07. 

� Reunião do dia 04/12 passou para o dia 05/12 (junto com confraternização). 

� Ficou definido que a Francieli ficará responsável por encaminhar a ata do estadual para 

as empresas do regional sul. 

06 
Prática de Coordenação 

CCQ – Irmãos Olivo 

� Jane apresentou as práticas de coordenação da empresa Irmãos Olivo. 

 
� Integração (todo novo profissional é apresentado o programa). 

� Participação na primeira reunião. 

� Reuniões de equipes. 

� Reuniões de líderes. 
� Reuniões com supervisores e gerentes. 

� Acompanhamento dos projetos. 

� Reconhecimento. 

� Participação em eventos externos. 
� Café com a Direção. 

� Exposição interna de projetos. 
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N. Assunto Detalhamento 

06 
Prática de Coordenação 

CCQ – Irmãos Olivo 

� Divulgação de projetos nos murais da empresa, onde fica exposto por um mês. 

� Apresentação na SIPAT (os funcionários foram chamados na frente e apresentados a 
toda a equipe - pessoas que fazem a diferença na empresa). 

07 
Treinamento Líderes CCQ 

regional sul 

� Heder, Fabiano, Francieli e Lucas ficaram como organizadores do TEAL e passaram 
sugestões de atividades para serem substituídas. Há vagas para 3 pessoas por empresa 

no dia 13/03. Local a ser definido (Icon ou Eliane). 

08 
Estudo Dirigido - Ações 

para envolver lideranças 

� Usipe: participação de gerentes e supervisores em algumas reuniões; apoio para 

envolver o grupo e realizar ações; gerente industrial e SGQ fazem cobrança dos 

supervisores e líderes do grupo; essa cobrança é feita através de reuniões onde 

também é avaliado o andamento dos projetos; não está amarrado a nenhum indicador 
e as metas são atingidas através da pontuação do CCQ. 

� Eliane: 1- são utilizados indicadores para controle do programa (Percentual de 

participantes e Quantidade de ideias implantadas e em estudo). Não possuímos metas 

para os indicadores, estamos acompanhando pelo histórico e benchmarking por 
unidade. Os indicadores do programa são acompanhados pela diretoria 

bimestralmente e pela gerência mensalmente. São cobrados de forma informal. 2- A 

cada dois meses, nas reuniões da diretoria, uma equipe apresenta um projeto e almoça 

junto à direção e conselho da empresa. 3- A cada mês, realiza-se uma reunião em cada 
unidade fabril e escritório, com a coordenação e gerência do local, coordenação do 

programa, líderes de grupos e padrinhos. Objetivo: Acompanhamento do programa 

(indicadores) e repasse sobre os próximos eventos, premiações e alterações no 

programa em si. 4- Reunião  bimestral com Coordenação geral do programa; 5- 
Padrinhos participam em algumas premiações. Para 2014, participarão de todas, 

exceto brindes semestrais. 6- O programa de GES possui orçamento próprio e este é 

revisado e aprovado pela diretoria, anualmente.  

� Arroz Rampinelli: na construção das tarefas que serão executadas no Planejamento 
Estratégico, sempre é levantada ações relacionadas ao GMR. Quantos projetos serão 

realizados no ano, quantas equipes no mínimo deveremos ter no ano. A direção cobra 

do gerente da área que não tem supervisor quando como padrinho, os gerentes 

cobram dos supervisores que não atuam como padrinhos e a coordenação detém as 
informações necessárias para que aconteça esta cobrança. Reuniões semanais todas as 

quartas-feiras, o assunto pode ser incluído na pauta pela coordenação (sempre 

participa um membro da coordenação nesta reunião). Está amarrado ao objetivo 

“Reter e desenvolver talentos”, o indicador é índice de satisfação dos profissionais e a 
iniciativa é Programa de Desenvolvimento dos profissionais. Meta da empresa: 60 

projetos implantados em 2014. Meta das equipes: 10 projetos implantados em 2014. 

� Copobrás: indicador qual a meta para a supervisão: exemplo número de pessoas 

envolvidas, número de projetos implantados (cobrar da supervisão e não das equipes 
devido o programa ser voluntário). 

� Anjo: na Anjo os supervisores são responsáveis pelos GMP´s. A definição é da direção e 

não dispomos de indicadores, até o momento. Os supervisores são cobrados e é 

trabalhado para incentivá-lo oferecendo a mesma premiação que o grupo com o 
melhor desempenho ganhou. 

� Colorminas: Direção: a Direção apoia o programa, porém participa bem pouco, sua 

participação está mais voltada para eventos, apresentação de projetos, 

confraternizações. O apoio deles é cobrado pelos integrantes e pela Qualidade. 
Gerentes e Supervisores: não existe uma meta estipulada, porém eles devem dar todo 

apoio às equipes, além de incentivar os profissionais que não fazem parte de uma 

equipe, estarem participando. São cobrados da Direção em reuniões que acontecem 

mensalmente, semanalmente; a cobrança maior ocorre através da qualidade, a 
questão do apoio, participação em reuniões, motivação das equipes, ideias registradas, 

ideias implantadas (são questionados do motivo pelo qual alguns projetos foram 

aprovados e não implementados); 
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N. Assunto Detalhamento 

08 
Estudo Dirigido – Ações 

para envolver lideranças 

� Colorminas: São realizadas reuniões bimestrais com supervisores e gerente industrial 

para avaliar os status dos projetos; são realizadas reuniões bimestrais com os lideres e 
gerente industrial para avaliação e andamento dos projetos; são cobrados pelas 

equipes, participações em reuniões, auxílio com orçamentos, ou busca de outras 

informações e sugestão de melhorias nos projetos. 

09 
Apresentação de Boa 

Prática – Arroz Rampinelli 

� Campanha de Natal – O bem que te faz, nos faz bem: 

� Objetivos: unir e aproximar as pessoas, surpreender os clientes. 

� Abertura: o diretor fez um discurso, agradeceu a presença de todos, foi construído uma 
ponte, onde cada tábua representava um setor. 

� Correio do bem e envio de cartão de natal: durante os meses de novembro e dezembro 

os profissionais encaminharam cartões para os colegas (eram cartões fixos, a própria 

empresa criou os cartões). 
� Criação de um coral na empresa. 

� Distribuição de um kit natalino para os profissionais. 

� Feito uma pesquisa (85% achou que a campanha uniu os profissionais, 87% achou que 

valorizou os profissionais e 85% alegaram que surpreendeu). 
� Conclusão: a campanha ajudou na retenção de talentos, valorizou os profissionais e os 

objetivos foram alcançados. 

� Para maiores detalhes acesse: http://www.sendspace.com/file/bunnrs 

10 Lembretes 

� 13/03: treinamento de líderes regional sul. 

� 20/03: próxima reunião estadual na Embraco. 

� 10/04: próxima reunião regional sul no Hospital São José. 

11 Avaliação da Reunião 

� Percebemos que nesta reunião não houve cuidado com o tempo estipulado para cada 

assunto, o que acarretou na demora de alguns e outros foram rápidos. Temos que nos 
policiar mais na cronometragem do tempo. 

 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
� Passar a planilha de custos do encontro 

catarinense 2013 para Fabiano. 
� Gisele 12/02/2014 Ok 

02  
� Fazer levantamento dos materiais do TEAL que 

estão no Búrigo e passar para Fabiano. 
� Gisele 12/02/2014 Ok 

03  

� Verificar a questão da cobrança de emissão de 

boleto (é proibido de acordo com uma nova 
lei). 

� Maicon 28/02/2014  

04  � Verificar ônibus para o encontro catarinense. � Maicon agosto  

05  

� Verificar a possibilidade do pessoal já ler a ata da 

reunião estadual antes da reunião do regional 
sul para apenas discutir as dúvidas que 

surgirem. 

� Francieli 20/03/2014  

06  
� Verificar com a empresa se pode ser avaliador do 

Prêmio Catarinense e responder para Fabiano. 
� Todos 19/03/2014  

07  
� Fazer resumo da reunião de hoje e postar no site 

junto com uma foto. 
� Gisele 07/02/2014 Ok 

08  

� Encaminhar uma advertência para a empresa 

Ceusa, pois faltaram na primeira reunião deste 

ano. 

� Maicon 14/02/2014  

09  
� Encaminhar o Power point da Boa Prática para 

todos. 
� Gustavo 14/02/2014  
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Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

10  � Encaminhar o convite do TEAL junto com o local. � Fabiano 28/02/2014  

11  

� Montar uma proposta de banner padrão para 

todas as empresas (tamanho, tipo de papel, 
fornecedor, arte). 

� Gisele 19/03/2014  

 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 1 x

2 Ceusa 0% 0

3 Colorminas 100% 1 x

4 Copobrás 100% 1 x

5 Eliane 100% 1 x

6 Hospital São José 100% 1 x

7 ICON 100% 1 x

8 Irmãos Olivo 100% 1 x

9 Laboratório Búrigo 100% 1 x

10 Rampinelli 100% 1 x

11 Usipe 100% 1 x

1

10 0 0 0 0 0

1 11 11 11 11 11

91% 0% 0% 0% 0% 0%

Empresas % P
2014

13%

2014Reuniões

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média)

 

 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 

 

 

 


