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 A regional do NCCCQ do Vale do Itajaí promoveu no dia 15 de maio um treinamento lúdico para líderes de equipes de 

melhoria das empresas filiadas que trabalham a filosofia do CCQ em suas unidades. O evento foi realizado na empresa Ipel 

na cidade de Indaial/SC com duração de 4 horas sendo trabalhado o tema: "Seja um líder e saia da caverna“. Na ocasião 

estiveram presentes 30 líderes das empresas do Vale do Itajaí (Farbe, Ipel, Rovitex, Tecnoblu, Coteminas, Rudolph Usinados 

e Baumgarten) e o filme "OS CROODS" foi apresentado com a intenção de provocar a temática: que tipo de líder eu sou? Saio 

da caverna? Gosto de desafios? Motivo minha equipe? Encaro os desafios?

 

 A brincadeira séria levou os líderes a repensarem seu comportamento e se comprometerem em levar para a equipe a 

vontade de fazer mais com menos, inovar, ser motivador, arriscar mais. Veja o depoimento abaixo: 

 "Hoje mais uma vez eu vi que podemos compartilhar ideias, conhecer pessoas, e muito mais, com o trabalho em 

equipe, pois estes trabalhos de dinâmicas ajudam nosso desenvolvimento, mostrando que precisamos estar preparados 

para ouvir ideias e saber sempre escolher as melhores para um bom resultado. Cursos como este ajudam muito no nosso dia-

a-dia, pois podemos ver onde podemos melhorar como lideres. Gostei muito da oportunidade e estou a disposição se houver 

outras, visando sempre em aprender, pois o conhecimento nunca é demais. Sidnei Moresco - Lider do Grupo Sábia Soluções 

– Coteminas

 Manhã de muita troca de experiência, grandes discussões sobre o que os líderes podem fazer para estimular suas 

equipes. CCQ é isto: desenvolvimento contínuo!

TREINAMENTO PARA LÍDERES DE CCQ  DO VALE DO ITAJAÍ

Qual a importância do programa de CCQ para sua empresa?

“O Programa de GMP (Grupos de Melhoria de Processos) dentro da Anjo Tintas é uma importante forma de desenvolvimento 

e valorização do potencial criativo e intelectual dos nossos profissionais. Esta ferramenta de gestão nos proporcionou 

inovações em processos, produtos e serviços que garantiram nossa competitividade, sustentabilidade e qualidade de vida 

aos nossos profissionais, clientes e comunidade ao longo dos anos.” 

Filipe R. Colombo

CEO - Diretor Presidente Anjo Tintas
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 Para desenvolver competências comportamentais e estimular o trabalho em equipe, a Eliane Revestimentos em 

parceria com o NCCCQ Regional Sul promoveu uma Dinâmica Vivencial ao Ar Livre (DVAL) no dia 03/07. O evento contou 

com 23 líderes do programa da empresa, além de oito participantes do Laboratório Búrigo e Copobras. Foram desenvolvidas 

diversas atividades na associação da Eliane.

  “Foi muito bom, a gente achou que ia ser palestra, mas quando chegou lá foi surpreendido. Na prática, é muito legal”, 

comentou o líder de GES, Juliel de March Teixeira.

 Esta técnica, conforme o coordenador do programa, Luan Zuchinali Sorato, permite desde o desenvolvimento de 

habilidades interpessoais à capacidade de planejamento, passando pela auto-descoberta e o desenvolvimento de equipes. 

“Além de propiciar um diferencial especialmente na forma de planejar, de tomar decisão e agir rapidamente frente às tarefas 

cotidianas, as equipes que buscam atividades vivenciais passam a perceber uma mudança de pensamento e 

comportamento que serve para fortalecer, interagir e criar uma sinergia a mais entre os membros de trabalho”, destacou.

 A coordenadora do programa, Andreia Canever, saiu satisfeita com o desempenho dos participantes. “Foi possível 

observar a garra e o envolvimento das equipes na execução das tarefas. O trabalho em equipe, a liderança, a cooperação e 

integração, como enfrentar os obstáculos e as dificuldades, tudo isso foi muito bem explorado pelas equipes durante a tarde 

de atividades. Foi possível observar o envolvimento de todos os participantes e a persistência para alcançar os objetivos”, 

comentou. 

Dinâmica Vivencial ao Ar Livre - DVAL - Eliane SA Revestimentos Cerâmicos 

IV Feira de Ideias e Soluções - Laboratório Búrigo

 A 4ª edição da Feira de Ideias e Soluções, do Laboratório Búrigo, reuniu grande público na sexta feira 31/07/15, no Centro 

Comunitário do bairro Mina Brasil, em Criciúma. Colaboradores, familiares, amigos e comunidade em geral tiveram a 

oportunidade de conferir os projetos colocados em prática, no último ano, pelos cinco grupos que integram o Programa de 

Melhoria Continua (PMC) da empresa.

 O grupo “Hey a Gente” inovou com umaação que evita desperdício de papel e torna mais ágil o atendimento nas 15 

unidades do Laboratório Búrigo. Trata-se de um cartão que contém os dados do cliente, além de login e senha para acesso dos 

resultados de exames online. Com a iniciativa, a reimpressão de senhas perdidas reduziu em até 90%.

 A escolha do trabalho foi feita por dois avaliadores do Núcleo Catarinense de CCQ e pela diretora do Laboratório Búrigo, 

Isabel Grijó Búrigo. “Fiquei feliz ao ver a evolução dos trabalhos desenvolvidos. Mesmo premiando apenas um grupo, todos 

apresentaram boas ideias, que já estão em prática e ajudam a eliminar perdas, diminuir prazos e custos, além de utilizar de forma 

eficiente os recursos da empresa”, elogia.

 O PMC existe desde 2011 e, segundo a gerente da qualidade Gisele Gaspodini, já foram cerca de 400 ideias implantadas 

ou em fase de implantação. “O programa envolve mais de 30 por cento dos funcionários, mas todos tem a responsabilidade de 

buscar soluções e proporcionar um melhor ambiente de trabalho”, afirma.
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Indicadores do Núcleo de CCQ - 1º Semestre 2015

Treinamento para Supervisores - Regional Norte

A regional norte do Núcleo Catarinense de CCQ promoveu no dia 10 de julho de 2015 um treinamento para supervisores das 

empresas filiadas que possuem equipes de melhoria sob sua gestão. Vinte supervisores estavam presentes no treinamento que 

teve duração de quatro horas. A proposta foi realizar a troca de ideias, vivências nas empresas, métodos de incentivo às equipes 

de CCQ e as diferentes formas com que cada gestor influencia e trabalha com suas equipes. Além de atividades práticas o 

treinamento focou a importância do apoio do líder tutor para o desenvolvimento dos grupos de melhoria continua. Participaram do 

Treinamento supervisores das empresas: Águas de Joinville, Grupo Lunelli, Móveis 3 Irmãos, Weg e Oxford. No final do 

treinamento os supervisores tiveram a oportunidade de visitar a Estação de Tratamento da Companhia Águas de Joinville.

IDEIAS SUGERIDAS

IDEIAS APROVADAS

IDEIAS IMPLANTADAS

10.111

8.172

4.9771.704
EQUIPES DE MELHORIA

Desenvolvido por: Núcleo CCQ 
Arte: Denízia Satiro
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