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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo � Geani  X 
02 � Eliane � Andreia / Luan  X 
03 � Copobrás � Heder / Dayana  X 
04 � Hospital São José � Ana Luzia  X 
05 � Laboratório Búrigo  � Gisele  X 
06 � Sical (ouvinte) � Érica / Ana Cláudia  X 
07 � Maxipas (ouvinte) �  X  
08 � Texturize (ouvinte) �  X  

Percentual de Presença da Reunião 75,0% 2 6 

 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Abertura – Laboratório 

Búrigo 

� Abertura realizada por Gisele com a apresentação dos participantes da reunião e dando as 
boas vindas a todos. A Dra Elga comentou sua experiência com o programa desde sua 
implantação em 2011 e os desafios encontrados para manter o programa ativo dentro das 
organizações. As equipes precisam ser continuamente motivadas à fazerem parte do 
programa para que este tenha sucesso dentro da empresa. Especificamemte nestes 
momentos de crise, há necessidade de fazer da crise uma oportunidade. A mesma se 
colocou à disposição de todos para o esclarecimento de dúvidas e auxílio, de modo especial 
às que estão iniciando a implantação do programa nas suas empresas. 

02 
Apresentação Grupo 

Essessão – Laboratório 
Búrigo 

� O grupo apresentou o projeto ‘Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de 
Led’. As lâmpadas de Led apresentam maior durabilidade e menor consumo de energia. 
Além da própria lâmpada fluorescente consumir mais energia, ela aquece muito, 
transferindo esse calor para o ambiente, e consequentemente há maior necessidade do uso 
do ar condicionado. Apesar de ser mais cara do que a lâmpada fluorescente, o 
custoxbenefício é viável. As lâmpadas fluorescentes queimam com muita frequência, pois 
ficam ligadas 24 horas, e com isso os reatores também queimam com mais frequência. Um 
outro benefício é a luminosidade do ambiente, os ambientes ficam mais ‘claros’, mais 
iluminados, aumentando a satisfação dos funcionários. Praticamente 50% das lâmpadas já 
foram substituídas, com resultados bastante satisfatórios. 

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 

Encaminhar depoimento dos 
circulistas para Luan 

(Heder, Ana, Gisele, 
Geani, Luan) 

11/03/16 
Pendente Heder e 

Ana 

Finalizar o POP de adesão de novas 
empresas, encaminhar aos 
participantes e levar para discussão 
na próxima reunião do núcleo 
estadual 

Geani 19/05/16 Andamento 

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

Todos 09/06/16 Andamento 
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N. Assunto Detalhamento 

04 
Feedback reunião 

estadual - 17/03/2016 

� As informações a serem disponibilizadas no site deverão ser encaminhadas para 
Anderson Zomer, responsável pela atualização. Os downloads podem ser visualizados 
no campo com senha para os usuários; 

� Será ministrado curso de coordenadores de CCQ em maio para o regional norte e 
também em Chapecó; 

� Foram discutidos assuntos relacionados ao 18º Encontro Catarinense de CCQ a ser 
realizado em out/16. Sugerido nome para o palestrante: Marciano Cunha – caso 
tenham outras sugestões podem ser enviadas para avaliação. A arte das camisetas 
também está em andamento.  

� O Prêmio Catarinense que acontecerá no Encontro está com as inscrições abertas até 
31/05. Mais informações disponíveis no regulamento.  

� Nas reuniões estão sendo realizadas as capacitações – treinamento e gestão. 

05 
Acompanhamento do 

plano de ação – regional 
Sul 

� Todas as pendências do plano de ação foram discutidas e atualizadas. Maiores 
informações podem ser visualizadas no formulário específico.  

06 
Apresentação Programa 

SICAL 

� Apresentação do Programa Empresa SICAL 
 

� Empresa com 45 anos de mercado, que estruturou seu programa de CCQ para atender 
as premissas do programa e fazer parte do Núcleo Catarinense de CCQ (Núcleo 
regional).  Foram apresentados: os objetivos do programa, a estrutura dos grupos de 
CCQ, as responsabilidades de cada envolvido (coordenador, facilitador, líder do grupo, 
circulistas, secretário), treinamentos em ferramentas da qualidade, competências 
organizacionais, Projetos Ver e Agir e PDCA, fluxograma do programa,  critérios de 
avaliação dos projetos nas mostras, sistema de premiação (régua do programa) e as 
auditorias. Por parte das empresas nucleadas foi sugerido que os grupos tenham de 3 a 
4 integrantes, e orientado à definir claramente com os grupos a definição de projetos, 
para entenderem que o CCQ não visa trabalhar apenas grandes projetos, ou projetos 
que obrigatoriamente precisem trazer um retorno financeiro, e sim, são válidos desde 
pequenos até grandes projetos. Dessa forma a Sical está apta a fazer parte do núcleo de 
CCQ, visto que seu programa está de acordo com as premissas e filosofias do CCQ. 

07 DVAL para supervisores 

� Repassado feedback sobre o treinamento (DVAL) realizado com os supervisores em 
março de 2016. De maneira geral o evento foi considerado muito bom por parte de 
todos os participantes. Um ponto a ser melhorado é a comunicação das atividades a 
serem realizadas (explicação das dinâmicas). Também há necessidade de que estes 
eventos sejam realizados nas sextas-feiras. 

08 Treinamento para líderes 
� Organização de um treinamento para líderes, com um novo formato. Sugestão de 

treinamento relacionando teoria e prática – previsto para 23/06 na Eliane 
Revestimentos Cerâmicos. 

09 Boa prática - Copobrás 

� Sistema para registro de projetos Copobrás foi melhorado para permitir que as equipes 
de CCQ possam visualizar mais facilmente como estão os seus projetos: Quantidade 
total, projetos encerrados, projetos abertos. Dentro dos projetos abertos se estão 
aprovados, reprovados ou não notificados. A sistemática será repassada para os 
participantes da reunião. 
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N. Assunto Detalhamento 

08 
Prática de Coordenação - 

Anjo 

� CCQ x RH – importância da interação do programa de CCQ com o RH. A participação do 
RH para o bom desempenho e o sucesso do Programa de CCQ dentro das empresas é 
fundamental. Assim, há necessidade de que o RH conheça o programa CCQ para poder 
interagir e participar: 

 
� Das atividades do programa 
� Motivação e venda do programa  
� Plano de capacitação  
� Resolução de conflitos 
� Apoio da liderança 
� Desenvolvimento do Coordenador do CCQ 

 
Em contrapartida, o CCQ precisa demonstrar ao RH que: 
� O CCQ identifica talentos e novos líderes 
� O CCQ promove o desenvolvimento em ‘massa’ 
� O CCQ melhora o clima organizacional 
� A oportunidade de participação estimula a geração Y e retém talentos 

09 
Troca de experiência – 
Manual do Programa 

� Ocorreu a troca dos manuais dos programas entre os participantes.  

10 Lembretes 
� Próxima reunião estadual – 19/05/2016 – Senai São José 
� Próxima reunião regional sul – 09/06/2016 – Hospital São José 

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 100% 2 x x

2 Copobrás 100% 2 x x

3 Eliane 100% 2 x x

4 Hospital São José 100% 2 x x

5 Laboratório Búrigo 100% 2 x x

6 Sical (ouvinte) 100% 2 x x

7 Maxipas (ouvinte) 0% 0

8 Texturize (ouvinte) 0% 0

2

6 6 0 0 0 0

2 2 8 8 8 8

75% 120% 0% 0% 0% 0%

Empresas % P
2016

Total de Reuniões 2015

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 28%
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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 

11 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) 

 

 
 


