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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

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

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

N. Assunto Detalhamento 

01 

Afastamento 6 meses 
Usipe 

 

Desligamento Arroz 
Rampinelli 

� Alessandra da Usipe encaminhou e-mail no dia 30/05/2014 informando afastamento: 
Informo que a Usipe em seu Planejamento Estratégico decidiu por priorizar todas as melhorias 
através do LEAN. 
Portanto, venho informar que a partir desta data, estaremos nos afastando do Núcleo 
Catarinense pelo menos nos próximos 6 meses. 
A empresa está passando por mudanças nas supervisões. 
Nestas alterações, também assumi em Maio, a supervisão do CQ da fundição e da usinagem. 
Sendo assim, por decisão estratégica, a Qualidade estará focada somente para a redução dos 
refugos internos. 
 
� Gustavo do Arroz Rampinelli encaminhou e-mail no dia 17/04/2014 informando 

desligamento: 
Venho por meio desta, informar o afastamento da Rampinelli Alimentos no núcleo catarinense. 
Motivo: 
1. Eu vou assumir uma nova função, mais precisamente Folha de Pagamento, antes não era 
realizada aqui na empresa e agora irá passar a ser; 
2. Márcia desligou-se da empresa; 
3. Com a entrada do filho de uns dos Diretores na empresa o programa perdeu muita força, pois 
ele não acredita no CCQ, tentamos de várias maneiras mostrar o quanto a empresa ganhou e 
estava ganhando com os grupos, mas todas foram em vão; 
4. O mesmo quer implantar um programa que ele utilizava na AMBEV, onde o mesmo realizou 
estágio. Um programa de participação individual. 
Não me liberaram nem para me despedir de vocês, sacanagem isso.  
Espero um dia fazer novamente parte do núcleo, pois aprendi muito com vocês, realizei grandes 
amizades e pude perceber o quanto as pessoas podem ser o diferencial de uma organização 
através de programas que incentivam o trabalho em equipe, a criatividade, o desenvolvimento 
pessoal e da liderança. 
Espero manter contato com vocês e quando precisarem estou à disposição. A porta da empresa 
sempre estará aberta para vocês, caso um dia desejarem algo ou realizar uma visita. 
Tenham um bom feriado, muita saúde e sucesso para todos. 

02 

Abertura – Laboratório 
Búrigo 

Apresentação dos 
Participantes 

Apresentação da Empresa 

� Gisele iniciou a reunião dando as boas-vindas aos participantes e todos se apresentaram. 

Em seguida o Sra. Giana Minatto (controller) deu as boas-vindas ao pessoal do Núcleo 
CCQ e comentou um pouco sobre a importância do PMC para a empresa, os benefícios 
obtidos, a motivação dos funcionários e as soluções que as equipes trazem para o 
laboratório. 
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N. Assunto Detalhamento 

03 

Apresentação Equipe de 
Melhoria 

 

GMC Essessão 

� O projeto Gestar foi apresentado pelos integrantes Ismael, Aline e Lisdeise do GMC 
Essessão: 

� Grupo Gestar: Tem por objetivo, fidelizar a clientela feminina e sua família, através do 
oferecimento de uma atenção diferenciada à mulher no período tão especial que é a 
gestação. Desejando assim contribuir com a qualidade de vida da gestante, seu bebê e toda 
a família.  
� Cartilha: Desenvolvemos uma Cartilha Informativa para Gestantes, na mesma 
abordamos a gestação separada por trimestre e incluímos informações importantes 
relacionadas a gestação como sinais de perigo, sinais de parto, exame de sexagem fetal, 
dentre outros.  
� Encontro: O grupo irá ocorrer mensalmente, as reuniões serão agendadas e será feito o 
contato com as gestantes via telefone para o convite. Após troca de informações e 
dinâmicas as mesmas serão convidadas a participar de um coquetel. 
� Pesquisa de Satisfação: Após o encontro aplicamos as gestantes uma rápida pesquisa 
de satisfação, onde as mesmas avaliam o encontro, podem dar sugestões para próximos 
assuntos e críticas. 

    
� Fabiano parabenizou a equipe e entregou os brindes. 

04 Visita na Fábrica � Não houve visita devido assuntos importantes a serem discutidos na reunião. 

05 
Pendências da última 

reunião 

� Maicon apresentou as pendências: 
 
� Carta de afastamento: verificado que não existe, porém a de desligamento já tem. 

Marcia ficou de criar a carta de afastamento. 
� Heder entrou em contato com Tereza Cristina devido interesse em participar do Núcleo 

CCQ, porém não deram retorno. Decidido que não devemos “correr atrás” de empresas 
que não tem comprometimento, o interesse é delas. Devemos focar nas empresas que 
já estão no CCQ. 

� Heder não conseguiu trazer a bolsa do Clube de Mães, mas ficou de trazer na próxima 
reunião. 
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N. Assunto Detalhamento 

06 
Feedback reunião 

estadual na TAL dia 
13/05/2014 

� Marcia passou: 
 
� Sirley apresentou caixa do CCQ e estamos muito bem, com 13.000,00. 
� Encontro catarinense: pessoal do estadual está na organização. 
� Patrocínio para o encontro: se alguma empresa tiver interesse. 
� Encontro da AGQ (Associação Gaúcha da Qualidade): de 200 empresas, apenas 11 

estavam participando, apresentação de projetos em palco com teatro, stands das 
empresas, porém repetitivo, critérios de avaliação, deixar claro no encontro quais 
critérios são avaliados, para não aparentar que só vale apresentação em palco, 
campainha para controle do tempo de apresentação, crachá adesivo colante, 
recebimento do certificado mediante entrega da pesquisa. 

� Workshop para Diretores: tem-se a ideia de fazer para o estado todo, com um encontro 
em Florianópolis para os diretores com um palestrante bom. Exemplo: Falconi. Não 
será pensado nada a nível regional. 

� Treinamento para coordenadores: empresas que tiverem interesse. Inscrição 300,00 
dias 07 e 08 de julho em Jaraguá do Sul, um dia e meio. 

07 
Prática de Coordenação 

CCQ – ICON 
� Não houve apresentação da prática. 

08 Dificuldades 

� Josiane comentou que a Colorminas está analisando a continuação do CCQ ou não na 
empresa. Será realizada uma reunião pelo comitê para apresentar os benefícios. 

� Maicon colocou a dificuldade de barrar na gerencia média, diretoria apóia, porem não 
chega nas equipes.  

09 Indicadores do Semestre 

� Cada empresa trouxe seus indicadores, conforme anexo 4 (número de equipes, % 
participação força de trabalho, ideias registradas, ideias aprovadas e ideias 
implantadas). 

� Adotar novamente a prática de tabular e acompanhar os indicadores do Núcleo CCQ. 
Disseminar para todo o estado. 

10 
Treinamentos Regional 

Sul 

� Treinamento de Supervisores (18/07): dia 11/07 teal teste com os coordenadores na 
Anjo São Simão às 15h, prévia de participação 24 supervisores. Questão de RESPONDER 
emails enviados. 

� Workshop para Diretores (17/07): não haverá, conforme explicado no item 06. 

11 
Apresentação do 

Questionário 

� Miheline e Francieli apresentaram o questionário, conforme anexo. Discutido sobre o 
item reconhecimento que não estava no questionário, o qual foi acrescentado. 

� Maicon irá apresentar uma proposta de relatório com os resultados do questionário 
(gráficos, tabelas, etc.). 

12 
Boa Prática – Laboratório 

Búrigo 

� Gisele apresentou a I Gincana Búrigo em Ação. Esta ação foi executada com o objetivo 
de integrar os funcionários, já que todos deveriam fazer parte de uma equipe, e 
aumentar a participação na Feira de Ideias e Soluções. A gincana foi realizada durante 
todo o mês de abril e a feira foi no dia 01/05/2014. 

� Montagem da equipe: Cada GMC (4) deve convidar um número x de funcionários que 
não fazem parte do PMC para participar da sua equipe. Todos os funcionários da 
empresa devem ser convidados e serão formadas 4 equipes de 25 pessoas. 

� Cada equipe deve ter um líder, que será o porta-voz da mesma, e uma cor, a qual 
designa o nome da equipe (Verde, Amarela, Azul e Vermelha). 

� As equipes irão convidar visitantes para a feira. No dia da feira o visitante deverá 
assinar a lista de presença e indicar qual equipe o convidou, por meio do nome do 
funcionário. Cada visitante vale 5 pontos. 

� Um membro de cada equipe deve vir caracterizado de algum personagem famoso 
(Turma do Chaves) no dia da feira. A equipe organizadora julgará se a tarefa valeu ou 
não, dependendo da vestimenta do membro. Vale 30 pontos. 
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N. Assunto Detalhamento 

13 
Boa Prática – Laboratório 

Búrigo 

� Criação de uma paródia a ser apresentada no dia da feira (tema: PMC). Importante: a 
equipe organizadora julgará se a atividade foi bem executada, caso contrário, a equipe 
perderá de 5 a 15 pontos, dependendo da qualidade da paródia. Tarefa concluída vale 
30 pontos. 

� Equipe completa presente: Vale 100 pontos. Cada integrante da equipe tem um peso. 
Exemplo: A equipe tem 24 membros, cada membro vale 4,2 pontos. Se 20 membros 
estiverem presentes, a equipe ganha 84 pontos, se tiver 22 membros, ganha 92,4 
pontos, e assim sucessivamente. Caso haja uma justificativa, a comissão irá analisar. 

� Atividades-surpresa serão anunciadas no dia da feira. 
� Cada equipe ficará responsável por uma atividade extra no dia da feira. Atividade extra: 

50 pontos. Verde: Espaço Alimentação Saudável, Amarela: Espaço Check Up, Azul: 
Espaço Amigo da Natureza e Vermelha: Espaço interativo. 

� Atividades-relâmpago durante o mês, como: Trazer agenda mais antiga, Trazer moeda 
mais antiga, Fazer um origami com uma nota de 10 reais, Trazer o menor livro, Trazer 
carteira de identidade com o maior nome, etc. 

� Arrecadação de livros: as equipes devem arrecadar livros infantis em bom estado. Cada 
livro valerá 3 pontos. Arrecadamos 468 livros. 

� Campanha do Agasalho: as equipes devem arrecadar roupas, sapatos e cobertores em 
bom estado. Cobertor: 15 pontos, Lençol: 8 pontos, Par de sapato: 5 pontos e Peça de 
roupa: 3 pontos. Arrecadamos: Cobertor: 25, Lençol: 4, Pares de sapato: 326 e Peças de 
roupa: 4.320. 

� Arrecadação de Alimentos não perecíveis: as equipes devem arrecadar alimentos. Cada 
item vale 5 pontos. Arrecadamos: 294 itens. 

14 
Encontro Catarinense - 

Transporte 

� Gisele fez orçamento com empresas de transporte para Encontro Catarinense (Treze 
Tilias). 

Sprinte 15 e 17 lugares: R$1.000,00 (66,67 ou 58,82 por pessoa) 
Micro 20 lugares: R$ 1.400,00 (70,00 por pessoa) 
Micro 30 lugares: R$ 1.850,00 (61,67 por pessoa) 
Ônibus 38 ou 40 lugares leito turismo: R$ 2.500,00 (65,68 ou 62,50 por pessoa) 
� Suponhamos que utilizaremos o ônibus leito 40 lugares: 2.500,00, ou seja, 62,50 por 

pessoa + 50,00 de inscrição + 28,00 do almoço. Um total estimado de 140,50 por 
pessoa. 

15 Lembretes 

� Próxima reunião estadual: Treze Tilias - 29/07 
� TEAL teste coordenadores: Anjo São Simão - 11/07  
� Treinamento de supervisores: Associação Icon - 18/07  
� Próxima reunião regional: Colorminas - 05/08 

16 Avaliação da Reunião 

� Alguns itens da pauta não foram realizados, devido assuntos importantes a serem 
discutidos. Reunião foi avaliada como produtiva e atingiu as expectativas. Um item a ser 
observado é o prolongamento de algumas discussões e encurtamento de outras, cuidar 
com isto. 

 

 
 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
� Irmãos Olivo: afastamento de 03/04 à 03/10. 

Devem participar da reunião do dia 09/10. 
� Jane e Maicon 09/10/2014  

02  
� Usipe: afastamento de 30/05 à 30/11. Devem 

participar da reunião do dia 05/12. 
� Alessandra e 

Maicon 
05/12/2014  

03  
� Encaminhar carta de desligamento para Arroz 

Rampinelli. 
� Maicon 30/06/2014  

04  
� Encaminhar formulário de afastamento para 

Irmãos Olivo e Usipe. 
� Maicon 30/06/2014  
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Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

05  
� Encaminhar bolsas e taças para Empresa Pioneiro 

de Treze Tilias. 
� Heder e Maicon 30/06/2014  

06  � Trazer a bolsa na próxima reunião. � Heder 05/08/2014  

07  
� Acrescentar na ata tabela de cronograma de 

reuniões. 
� Gisele 09/06/2014 Ok 

08  
� Encaminhar email com informações do 

treinamento de coordenadores para Gisele. 
� Micheline 10/06/2014  

09  
� Encaminhar email com a programação do teal, 

atividades, datas, local, horários, etc. 
� Gisele 20/06/2014  

10  � Providenciar água (50 garrafas). � Maicon 18/07/2014  

11  � Providenciar materiais. 
� Maicon, Gisele e 

Ederson 
10/07/2014  

12  
� Camisetas (jogo de camisa de futebol da Icon) e 

bonés (Anjo). 
� Maicon e Micheline 10/07/2014  

13  � Verificar o local. � Maicon 10/06/2014  

14  
� Apresentar relatório de resultados do 

questionário. 
� Maicon 09/06/2014  

15  
� Encaminhar questionário de Pesquisa Clima do 

CCQ na Empresa para todos 
� Gisele 09/06/2014 Ok 

16  
� Aplicar questionário nas empresas e encaminhar 

resultados para Maicon 
� Todos 24/07/2014  

17  
� Repassar prévia de participantes no Encontro 

Catarinense para Marcia 
� Todos 30/06/2014  

 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 3 x x x

2 Ceusa 67% 2 x x

3 Colorminas 100% 3 x x x

4 Copobrás 100% 3 x x x

5 Eliane 100% 3 x x x

6 Hospital São José 100% 3 x x x

7 ICON 100% 3 x x x

8 Irmãos Olivo 67% 2 x

9 Laboratório Búrigo 100% 3 x x x

10 Usipe 67% 2 x x

3

9 9 8 0 0 0

1 0 0 10 10 10

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

Empresas % P
2014

40%

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 

 

 

 

Anexo 03 – Planejamento Reuniões Regional Sul 2014 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Estudo dirigido: 1h 

06/02 - Irmãos Olivo Ceusa Irmãos Olivo Colorminas Mini curso MASP – Salésio 

10/04 - HSJ Copobrás HSJ Lab. Búrigo 
Nova ortografia: Gisele, Josi, 
Lucas/Alessandra, Gustavo 

05/06 - Lab. Burigo Lab. Burigo ICON Eliane 
Avaliação do programa CCQ na 
empresa 

05/08 - Colorminas ICON Copobrás HSJ 
Oratória: Fabiano, Fran, Maicon, 
Micheline 

09/10 - Anjo Eliane Colorminas Anjo Interpretação:  Heder, Ederson, Jane 

05/12 - Eliane Anjo Ceusa Copobrás 
Avaliação do programa CCQ na 
empresa 

 

 

Anexo 04 – Indicadores Primeiro Semestre 2014 

Empresa 
Número de 

Equipes 
% participantes 

Ideias 
registradas 

Ideias 
aprovadas 

Ideias 
implantadas 

Anjo 19 37% 210 161 69 

Ceusa 3 9% 15 5 5 

Copobrás 70 13,83% 178 69 32 

Colorminas 6 21% 11 9 6 

Eliane 74 30% 417 376 376 

Hospital São José 10 6,50% 25 15 8 

ICON 6 10% 20 20 10 

Laboratório Búrigo 5 32% 38 28 4 
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Anexo 05 – Questionário de Pesquisa de Clina do CCQ na sua empresa 
 

 

 

Empresa: Nome (opcional): 

Coordenador (es) do Programa: 

Regional: (   ) Sul            (   ) Norte           (   ) Vale Data da Avaliação: 
 

Prezado Participante:  Visando aprimorar a qualidade do Programa de Equipes de Melhorias, o Núcleo Catarinense de CCQ  
solicita que você avalie como está o funcionamento do Programa na sua empresa. Assinale com um “X” o seu grau de satisfação 
em relação a cada critério. 

 

Tópicos  ITENS 

Insatisfeito                                           Satisfeito 

NA 
 

Péssimo 
 

Ruim 
R

egular Bom Ótimo 

 
Coordenação 
do Programa 

 

Como você avalia o envolvimento da sua coordenação de 

CCQ com o Programa? 
    

  

A comunicação entre coordenador de CCQ e a sua equipe é 

clara e objetiva? 
    

  

Como é o relacionamento existente entre o coordenador de 

CCQ e a sua equipe de melhoria? 
    

  

Envolvimento 
 

Como você avalia o envolvimento da Direção da sua 

empresa com o Programa de CCQ? 
    

  

Como você avalia o envolvimento do seu 

supervisor/encarregado com o Programa de CCQ? 
    

  

Metodologia 

Como você avalia a régua de avaliação do Programa CCQ da 

sua empresa? 
    

  

Os critérios do Manual do Programa CCQ são claros e do 

conhecimento de todos? 
    

  

Como você avalia a forma de reconhecimento/premiação 

adotada pela empresa? 
    

  

Organização 

Está claro para todos os participantes da sua equipe o 

funcionamento do Programa CCQ existente na sua empresa? 
    

  

Como você avalia o Programa CCQ existente na sua 

empresa em relação ao de outras empresas que você 

conhece ou já ouviu falar? 
    

  

Relacionamento  

Como é o relacionamento existente entre 

supervisor/encarregado e a sua equipe de melhoria? 
    

  

Como é o relacionamento existente entre as equipes de 

melhoria da sua empresa? 
    

  

Treinamento 

Como você avalia os treinamentos realizados na sua 

empresa para a prática de CCQ (Líderes, Condução de 

reunião, PDCA...)? 
    

  

Os treinamentos desenvolvidos pela sua empresa contribuem 

e auxiliam para a prática do Programa?     
  

Programa CCQ 

Como você avalia a motivação existente na sua equipe em 

relação ao Programa CCQ? 
    

  

Como voce avalia os resultados obtidos (ideias, participação, 

retorno) com o programa de melhorias? 
    

  

O Programa CCQ possibilita que você e sua equipe se 

desenvolvam?     
  

Avaliação do Programa CCQ na sua empresa  
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Faça uma avaliação geral do Programa CCQ existente na 

sua empresa 
    

  

1. Em que aspecto o Programa existente na sua empresa  é forte e funciona bem?   

2. Em que aspecto o Programa exis tente na sua empresa precisa melhorar?   

3. Observações/Sugestões. (Se necessário, utilize o verso da folha). 
 
 
 

 

 

 


