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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo Tintas � Micheline  x 
02 � Eliane Revestimentos � Fabiano  x 
03 � Grupo Copobrás � Heder  x 
04 � Hospital São José � Marcia  x 
05 � ICON � Maicon  x 
06 � Irmãos Olivo � Jane Afastamento 6 meses 
07 � Usipe � Lucas/Alessandra Afastamento 6 meses 
08 � Laboratório Búrigo  � Marciele  x 
09 � Colorminas � Josiane  x 
10 � Ceusa � Geandro  x 

Percentual de Presença da Reunião-------> 100% 0 8 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Abertura e Apresentação 

dos Participantes 

� Josiane iniciou a reunião dando as boas-vindas aos participantes, e os participantes se 

apresentaram. 

02 

Apresentação Equipe de 

Melhoria 

 

GMC Melhor Ação 

� Josiane apresentou dois projetos de equipe de melhoria que já estão implantados.  

� Britador: Problema: possui uma tampa e quatro flanges acoplados na parte interna do 

equipamento. Devido ao processo de britagem há um desgaste muito rápido dos flanges, 

exigindo manutenção constante dos mesmos. Manutenção necessária todo mês. Ação 

Proposta: Soldar os flanges em forma de um xadrez, pois a solda é mais resistente e 

aumentará a durabilidade dos mesmos. Vantagens: Maior durabilidade; Reduções de 

manutenção. Investimentos: Não teve gastos com compras de materiais, apenas a 

soldagem internamente. Economias geradas: Após a implementação do projeto, é 

necessário fazer manutenção somente se houver necessidade após os seis meses.  

� Redução da placa do forno: Problema: Os fornos possuem uma placa para reter o calor. 

A dimensão desta placa refratária dificultava o seu manuseio, devido ao peso excessivo. 

Além disso, o tamanho é impróprio para o local, pois, para se fazer a limpeza da Bica é 

necessário quebrar a placa, já que é impossível visualizar a Bica. Desta forma a placa é 

inutilizada por causa da sua quebra. Ação Proposta: Reduzir em 50% as dimensões da placa 

refratária. Vantagens: Redução de custo na compra da placa; Redução de tempo 

operacional de manutenção; Redução de contaminação de Fritas; Redução de esforço 

físico. Investimentos: 02 tijolos refratários – R$398,00; Mão de obra interna. Economias 

Geradas: Redução de custos; Redução de tempo operacional de manutenção; Qualidade da 

Frita; Satisfação do profissional. 

03 
Apresentação Resultado 

Pesquisa de Clima 

� Maicon informou que somente 2 empresas encaminharam as Pesquisas Clima para ele, 

Laboratório Búrigo e Hospital São José, então a mesma não foi apresentada. 

04 
Pendências da última 

reunião 

� Maicon apresentou as pendências: 

 

� Afastamento Irmãos Olivo: devem participar da reunião de retorno no dia 09/10. Fazer 

a carta de afastamento para eles, ou encaminhar um e-mail. 

� Afastamento Rampinelli: encaminhar a carta de afastamento. 

� Pesquisa Clima: as empresas que não encaminharam as Pesquisas Clima devem 

encaminhar até o dia 17/08/2014. 

� Repassar a quantidade de participantes, e o número de stands (tem 19 stands e 32 

empresas), no Encontro Catarinense até 17/08/2014 para Marcia.  

� Verificar orçamentos de ônibus para o encontro catarinense. Verificar o orçamento que 

Gisele fez.  

� Curso de coordenadores em Jaraguá: Confirmar participantes até 11/08/2014. 
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N. Assunto Detalhamento 

05 
Feedback reunião 

estadual Baterias Pioneiro 

em julho 

� Fabiano passou: 

 

� Encontro Catarinense: já está com 322 inscritos. Artes estão em andamento, estão 

quase finalizadas. Marcia mostrou as artes.  

� Faltou a confirmação de participação de algumas empresas aqui do sul: Anjo, Ceusa, 

Icon e Usipe. 

� Cada empresa deverá levar 1 brinde para o encontro. 

� Assim que chegar ao evento, cada coordenador deverá recolher os materiais. 

� Vão ser entregues aos coordenadores o formulário de avaliação e os certificados para 

serem entregues posteriormente. 

� Espaço ação social: Foi discutido se haverá pelo fato de ter pouco espaço para os 

stands. 

� Foi discutido para o próximo ano, se seria viável aumentar o valor das inscrições, pois 

com esse encontro que está sendo organizado, o caixa do núcleo ficará baixo. 

� Aumento da mensalidade para o próximo ano: Atualmente é R$60,00 passará a ser 

R$70,00. 

� Próximo encontro Catarinense: Blumenau 18/09/2015. 

� Fórum no site: não haverá. 

� Indicadores Núcleo: Vale e Sul está OK. Faltam os das empresas do Norte. 

� Informativo para o 2º semestre: ficará pronto em novembro, logo após o encontro 

catarinense. 

� Vale está fazendo uma nova prática nas reuniões: Reunião pela manhã e a tarde é uma 

oficina. 

� Norte está programando visita às empresas Sul para 2015. 

� Premio Catarinense de CCQ: Bradilli, Anjo e Adlin. 

� Tomar cuidado para cobrar o formulário quando houver afastamento de empresas. 

� Próxima reunião do Estadual foi alterada a data para dia 07/10/2014, o local ainda não 

foi definido. 

06 
Prática de Coordenação 

CCQ – 

� Josiane apresentou a nova metodologia que será iniciada a partir de 06/08. Foram 

estabelecidos os objetivos do programa dentro da empresa como o 

autodesenvolvimento das pessoas (Trabalho em equipe; Criatividade e Inovação; 

Liderança; Melhoria Contínua; Relacionamento Interpessoal), os quais geram o melhor 

resultado da empresa. 

� Foi feito um levantamento de quais eram as dificuldades e quais eram os maiores 

fatores de desmotivação dos grupos de melhoria, concluiu-se que eram: Apoio da 

Gerência/Supervisão (liberação); Equipe de apoio (auxilio); Premiação; Dificuldade para 

implementar o projeto; Dificuldade de distinguir melhoria/manutenção. 

� Comitês: Tendo como objetivo melhorar o desempenho e apoio das equipes, foi criado 

em cada unidade do Grupo Colorminas um comitê (Sul, Sudeste e Nordeste).  

� Foram estabelecidas as diferenças entre de Melhoria Continua e Manutenção Ex. 

Melhoria Contínua: Pintar a parede mais clara para ter uma melhor iluminação; Trocar 

a correia por uma mais resistente; Colocar lâmpadas mais econômicas. Ex. de 

Manutenção: Pintar a parede descascada; Trocar a correia desgastada; Substituir 

lâmpadas queimadas. 

� As modificações propostas foram: 

� Equipes Fixas - Formação: 4 a 6 integrantes. Manutenção: Um projeto com retorno 

financeiro ou dois projetos sem retorno financeiro mensurável aprovado a cada ciclo 

(seis meses). Reuniões: Duas reuniões por mês com duração máxima de 1 h. Direito a 

participação de eventos, viagens e treinamentos. Caso a equipe fixa não cumpra os 

requisitos mínimos no semestre, serão aplicadas as regras de premiação da equipe 

variável; Caso a equipe fixa não cumpra os requisitos mínimos pela segunda vez 

consecutiva, será dissolvida, não podendo ser restabelecida no próximo ciclo com mais 

de 50% dos integrantes anteriores. 
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N. Assunto Detalhamento 

06 
Prática de Coordenação 

CCQ –  

� Equipes por projetos – Formação: 4 a 6 integrantes livres. Manutenção: formadas para 

a execução de um projeto com ou sem retorno financeiro. Caso uma pessoa queira 

fazer um projeto, porém não tenha equipe, o comitê ajudará na indicação das pessoas 

para formação da equipe ou no ingresso em uma equipe já existente.  

� Apresentação do pré-projeto para avaliação - Evita perda de tempo com projetos 

inviáveis ou sem fundamentação; Caso o projeto não seja aceito, será apresentada uma 

justificativa plausível. A equipe deverá ser capaz de criar, implementar e acompanhar 

os projetos propostos (poderá buscar auxílio quando necessário). 

� Critérios de Avaliação – Investimentos; Benefícios (Eficiência, qualidade, produtividade, 

segurança); Retorno Financeiro. 

� Avaliação dos Resultados  
� Projetos sem retorno mensurável - A equipe deverá implementar e instruir todas as 

pessoas da área para manter a ação de melhoria (passará por uma auditoria); 

� Projetos com retorno mensurável - A equipe deverá implementar e acompanhar o 

projeto por 6 meses, apresentando ao final deste período um relatório de economias 

geradas (passará por uma auditoria). 

� Premiações – Equipe Fixa 
� Premiação fixa: Serão premiados com R$ 50,00 cada integrante da equipe por projeto 

sem retorno financeiro mensurável implantado durante o semestre.  

� Premiação variável: Serão premiados com 20 % (divididos entre os integrantes das 

equipes) do montante de economias geradas por um projeto com retorno financeiro 

mensurável durante 6 meses, desde que o valor dividido entre os integrantes seja 

maior que R$ 100,00. 

� Premiações Equipes por Projetos  
� Premiação fixa: Serão premiados com R$ 30,00 cada integrante da equipe por projeto 

sem retorno financeiro mensurável implantado durante o semestre.  
� Premiação variável: Serão premiados com 15 % (divididos entre os integrantes da 

equipe) do montante de economias geradas por um projeto com retorno financeiro 

mensurável durante 6 meses, desde que o valor dividido entre os integrantes seja 

maior que R$ 30,00.  
� Pagamento das Premiações – Restaurantes; Lojas de Departamentos; Supermercados; 

Instituições de Ensino; Agências de viagens; Outros. 

07 
Encontro Catarinense e 

Workshop para diretores 

� Encontro Catarinense: Marcia irá encaminhar um modelo do banner com o layout 

padrão para cada empresa colocar os dados que quiserem e mandar fazer. 

� Encontro Catarinense: cada empresa deverá levar seu pedestal para colocar o banner. 

� Workshop para Diretores: confirmação o quanto antes e as inscrições sejam feitas até 

dia 11/08. Se o diretor não puder ir, e quiser encaminhar um gerente, poderá ir. 

� Workshop para Diretores: Maicon encaminhar e-mails com convite do Workshop 

diretamente aos diretores. 

08 

Feedback Treinamento 

Regional Sul – TEAL para 

Supervisores 

� Maicon contou que somente três empresas encaminharam as Pesquisas de Satisfação 

do TEAL: Laboratório Búrigo, Copobrás e Icon. 

� Ficou praticamente tudo no ótimo. 

� Comentários: Muitos comentários positivos. 

09 Estudo Dirigido - Oratória � Micheline, Fabiano, Maicon e Marcia apresentaram um treinamento de oratória. 

10 Boa Prática – Eliane � Não foi apresentada a boa prática. 

11 
Treinamento MASP - 

Salésio 
� Salésio da Empresa Eliane apresentou o Treinamento MASP no período vespertino. 

12 Lembretes 

� Encontro Estadual de Equipes de Melhorias: Treze Tilias – 12/09 
� Próxima reunião estadual: Local não está definido - 07/10 
� Próxima reunião regional: Hospital São José - 16/10 
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N. Assunto Detalhamento 

13 Avaliação da Reunião 

� Reunião foi avaliada como produtiva e atingiu as expectativas. Um item a ser observado 

é a questão de envio da pauta para ser encaminhada com antecedência, e que as 

empresas que foram designadas para algumas atividades como: Boa prática, prática de 

coordenação, brides, etc., fiquem atentas as suas responsabilidades, e se caso não for 

possível fazer a atividade na reunião, avisar com antecedência o responsável pela pauta 

para que o mesmo consiga a substituição para que outra empresa apresente. Definir 

quem é o responsável pela criação da pauta. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  � Carta de afastamento Irmãos Olivo e Rampinelli � Maicon 22/08/2014 Em andamento 

02  

� Confirmação da Quantidade de participantes e 

número de stands de cada empresa para o 

Encontro Catarinense, para Marcia 

� Todas as empresas 17/08/2014 Em andamento 

03  
� Verificar o orçamento de ônibus para o Encontro 

Catarinense 
� Gisele/ Marciele 

Após confirmação 

do nº de particip. 
Em andamento 

04  � Encaminhar as Pesquisas Climas para Maicon � Todas as empresas 22/08/2014 Em andamento 

05  
� Confirmar a participação no Curso para 

Coordenadores em Jaraguá 
� Todas as empresas 11/08/2014 Em andamento 

 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 4 x x x x

2 Ceusa 75% 3 x x x

3 Colorminas 100% 4 x x x x

4 Copobrás 100% 4 x x x x

5 Eliane 100% 4 x x x x

6 Hospital São José 100% 4 x x x x

7 ICON 100% 4 x x x x

8 Irmãos Olivo 50% 2 x

9 Laboratório Búrigo 100% 4 x x x x

10 Usipe 50% 2 x x

4

9 9 8 8 0 0

1 0 0 0 10 10

82% 100% 100% 100% 0% 0%

Empresas % P
2014

55%

2014Reuniões

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média)

Afastamento 6 meses

Afastamento 6 meses
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Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 

 
Não houve apresentação de grupo de melhoria. 

 

Anexo 03 – Planejamento Reuniões Regional Sul 2014 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Estudo dirigido: 1h 

06 de Fevereiro 
Irmãos Olivo  

Ceusa  Irmãos Olivo  Colorminas  Mini curso MASP – Salésio  

10 de Abril 
Anjo 

Copobrás  HSJ  Lab. Búrigo  
Nova ortografia: Gisele, Josi, 

Lucas/Alessandra, Gustavo  

05 de Junho 
Lab. Burigo  

Lab. Burigo  ICON  Eliane  
Avaliação do programa CCQ na 

empresa  

07 de Agosto 

Colorminas  
Eliane  Colorminas Anjo  

Oratória: Fabiano, Fran, Maicon, 

Micheline  

16 de Outubro 
HSJ 

ICON  Copobras HSJ  Interpretação: Heder, Ederson, Jane  

05 de Dezembro 
Eliane  

Anjo  Ceusa  Copobrás  
Avaliação do programa CCQ na 

empresa  
 

 


