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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 Afastamento 6 meses 
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 9 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Afastamento 6 meses 

Irmãos Olivo 

� Jane encaminhou e-mail: 
“Venho por meio desta, solicitar e informar o afastamento de 6 meses da Irmãos Olivo no núcleo 
catarinense – regional Sul. 
Motivo: 
1. A Irmãos Olivo está reestruturando o programa de equipes de melhorias. 
2. Eu vou assumir uma nova função por meio período do dia, o que deve comprometer os 
trabalhos que estava desenvolvendo na área de Gestão da Qualidade, pelo menos 
temporariamente. 
Já nesta reunião do dia 10/04 não poderei participar. 
Antecipadamente me coloco a disposição de vocês, caso necessitem de arquivos / documentos 
referente ao núcleo, ou qualquer outro assunto que eu possa estar auxiliando vocês. 
Continuaremos a manter contato, pois é um afastamento temporário. 
Espero voltar com força total no núcleo e com as equipes de melhorias reestruturadas.” 

02 

Abertura – Anjo 

Apresentação dos 
Participantes 

Apresentação da Empresa 

� Micheline iniciou a reunião, todos os participantes de apresentaram e em seguida a Sra.  
Daiane (gerente de produção) deu as boas-vindas ao pessoal do Núcleo CCQ e 
comentou um pouco da sua história e descreveu o GMP na empresa, a importância 
desta ferramenta, o desenvolvimento profissional, os benefícios, o retorno. 

03 

Apresentação Equipe de 
Melhoria 

 

GMP Boa Impressão 

 

GMP Impresive 

� O projeto Integração Online foi apresentado por Luana (membro GMP Boa Impressão): 
� Descrição do Problema: Falta de conhecimento sobre novos profissionais integrados à 
Anjo. 
� Situação anterior: A integração presencial de novos profissionais realizada pelo GP 
geralmente é feita somente na unidade em que a pessoa irá atuar, deixando profissionais 
de outras unidades sem conhecer quem está entrando. 
� Solução proposta: utilizar a intranet para informar os novos profissionais, onde consta 
a foto, nome, local de trabalho. 
� Investimento: sem custo. 
� Resultados obtidos: melhorar integração profissional, comunicação interna eficiente. 

 
� O projeto Manuseio de Válvula foi apresentado pelo GMP Impressive: 
� Descrição do Problema: Falta de segurança ao operar a válvula usada para o envase de 
tambores/granel.  
� Situação anterior: Para o envase de tambores/graneis é preciso fechar ou abrir uma 
válvula de esfera que fica em um lugar de difícil acesso, a aproximadamente 3 metros do 
chão. O profissional precisava subir no muro que fica próximo ao local e se esticar de forma 
insegura para manusear a válvula. Esse procedimento impróprio causava perda de tempo e 
oferecia perigo ao profissional, podendo causar acidentes. 
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N. Assunto Detalhamento 

03 

Apresentação Equipe de 
Melhoria 

 

GMP Boa Impressão 

 

GMP Impresive 

 
� Solução proposta: Fazer um furo na válvula de esfera para que a mesma possa ser 
operada do chão, com o auxílio de um suporte, sem que o profissional precise subir no 
muro e se esticar. 

    
� Investimento: Não houve custo para a execução do projeto, pois o suporte já existe e o 
furo na válvula foi feito em apenas alguns minutos por um profissional da Manutenção. 
� Resultados obtidos: Segurança do profissional e agilidade no processo. 

 
� Fabiano parabenizou a equipe e Gisele entregou os brindes. 

04 Visita na Fábrica 
� Elton (analista químico) acompanhou os participantes na visita à unidade IV Anjo de 

impressão. 

05 
Pendências da última 

reunião 

� Maicon apresentou as pendências: 
 
� Cobrança boleto: quem paga é a empresa que emite o boleto, então as empresas 

continuam pagando. 
� Fran alertou quanto ao vencimento dos boletos, fica sob responsabilidade de cada 

empresa. 
� Heder entrou em contato com Ferrovia Tereza Cristina e não puderem nos receber em 

março. Heder vai tentar novamente. 
� Montar layout de banner... Gisele 
� Viagem AGQ... atentar às datas de inscrição. Até 15/04 é 132,00 por participante e 

estudante é 40,00. Após esta data é 160,00. O transporte é o núcleo que paga. 
Confirmados (Eliane, Anjo, Copobrás, Hospital São José e Irmãos Olivo). 

06 
Feedback reunião 

estadual na Embraco dia 
20/03/2014 

� Fabiano passou: 
 
� Amostras de taças plásticas para brinde 15 anos no encontro catarinense. 
� Amostras de bolsas de papel para colocar brinde e entregar aos circulistas que 

apresentam projeto nas reuniões e ficar padrão o brinde do CCQ. 
� Prêmio catarinense: prazo máximo da inscrição até 05/05/2014. 

07 
Prática de Coordenação 

CCQ – Anjo 

� Micheline apresentou práticas de coordenação CCQ da empresa Anjo: 
 
� Projeto Visitas Técnicas: Apresentar aos circulistas os diversos tipos de empresas 

participantes e motivar os profissionais. Fazer um calendário de visitas. 
� Projeto – Reunião Supervisor X GMP: o supervisor se reúne com seus GMP para 

verificar as dificuldades, reclamações. 
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N. Assunto Detalhamento 

07 
Prática de Coordenação 

CCQ – Anjo 

� Registro de eventos: aumentar a motivação e divulgar através de uma notícia com 
todos os detalhes desse evento, a qual é postada no site do CCQ, no e-mail de cada 
circulista e nos murais da empresa. 

� Criação de conta e-mail: criar um meio de comunicação oficial entre os líderes e 
coordenação, o líder recebe o e-mail e deve acessá-lo 1 vez por semana. Cada GMP tem 
o seu e-mail. Também tem um e-mail geral, quando alguém quer mandar para todos. 

08 
Avaliação Treinamento 
Líderes CCQ regional sul 

� A comissão organizadora sentiu a presença de coordenadores mais “experientes”, 
algumas atividades ficaram sem amarração/explicação, líderes reclamaram que não 
foram avisados de que iriam se sujar, o TEAL ficou sem cara de TEAL devido ter sido 
feito dentro do galpão, falta de um microfone. 

� Para os próximos todos os organizadores devem estar bem alinhados. 

09 Treinamento Regional Sul 

�  Treinamento de Supervisores (15/05): manter a proposta do TEAL. 
� Condução: Maicon e Gisele; Finalização: Micheline e Ederson; Incomodação: Heder e 

Lucas; Fotos: Marciele e Francieli. Apoio: Josi? Gustavo? Alessandra? Local: Icon; 
Horário: 12h30min às 17h30min. 

� Workshop para Diretores (17/07): não está definido ainda. 

10 
Estudo Dirigido – Nova 

Ortografia 
� Josiani, Lucas e Gisele apresentaram o estudo dirigido. 

11 Boa Prática – Copobrás 

� Heder apresentou campanhas da Copobrás: 
� Régua de avaliação: coleta de garrafas pet e arrecadação de óleo. Os grupos ganham 

pontos durante o ano, essas campanhas tem duração o ano todo. 
� Comprometimento ambiental: doação de aparas para empresas que usam para fazer 

artesanato. 
� Reconhecimento: equipe destaque em campanhas sociais. 

12 Lembretes 

� Próxima reunião estadual:  Senai 13/05 
� Treinamento de supervisores: 15/05 na Associação Icon 
� Próxima reunião regional: Laboratório Búrigo 05/06 
� Workshop para Diretores: 10/07 

13 Avaliação da Reunião 
� Todos os temas foram discutidos. Percebe-se que a reunião em meio período flui 

melhor e é mais produtiva. 
 

 
 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  � Verificar a carta de afastamento. � Maicon 05/06/2014  

02  
� Encaminhar e-mail com especificações da taça e 

bolsas para Geani. 
� Heder 17/04/2014  

03  � Encaminhar regulamento do premio catarinense. � Fabiano 11/04/2014  

04  � Encaminhar atividades do TEAL para Gisele. � Fabiano 17/04/2014  

05  
� Elaborar questionário “Pesquisa de Clima do CCQ 

na Empresa” e apresentar na próxima reunião. 
� Micheline, Fran e 

Maicon 
05/06/2014  

06  
� Fazer um TEAL teste para aprimorar nossas 

atividades. 
� Gisele, Maicon e 

Ederson 
25/04/2014  

07  � Encaminhar advertência para Gustavo pela falta. � Maicon 10/05/2014  

08  � Trazer modelo de bolsa do clube de mães. � Heder 10/05/2014  
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Anexo 01 – Acompanhamento de Indicadores Núcleo (Frequência nas Reuniões) 

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 2 x x

2 Ceusa 50% 1 x

3 Colorminas 100% 2 x x

4 Copobrás 100% 2 x x

5 Eliane 100% 2 x x

6 Hospital São José 100% 2 x x

7 ICON 100% 2 x x

8 Irmãos Olivo 100% 2 x

9 Laboratório Búrigo 100% 2 x x

10 Rampinelli 50% 1 x

11 Usipe 100% 2 x x

2

10 9 0 0 0 0

1 1 11 11 11 11

91% 90% 0% 0% 0% 0%

Empresas % P
2014

26%

2014Reuniões

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média)

Afastamento 6 meses

 

 

 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 
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RESULTADO PESQUISA TEAL PARA LÍDERES – 13/03/2014 
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DEPOIMENTOS PARTICIPANTES TEAL PARA LÍDERES – 13/03/2014 
 
1. “Na primeira parte do TEAL, onde TODOS tinham de dar a sua opinião sobre as atividades ficou um pouco cansativo e repetitivo, 
já que todos falaram praticamente a mesma coisa. A comunicação poderia ser melhor, talvez usando o microfone os participantes 
ouviriam melhor os objetivos das atividades. Em várias atividades houve falha de comunicação e a atividade foi prejudicada. No 
geral as atividades foram produtivas e proveitosas. Mas, infelizmente, apesar do nobre objetivo do TEAL, poucas pessoas levarão os 
aprendizados do dia para a vida ou empresa”. 
2. “Ótimo treinamento. Serviu para acrescentar e melhorar o desempenho dos líderes”. 
3. “Realizar o TEAL no período da manhã”. 
4. “Foi muito ótimo o TEAL e aprendi coisas novas”. 
5. “Ótimo curso, dinâmicas muito aplicáveis no dia a dia, ótimo desenvolvimento interpessoal. Foi uma ótima experiência, pretendo 
participar mais vezes”. 
6. “Nesta quinta feira 13/03/2014 na SER Eliane de Cocal, aconteceu o segundo TEAL (treinamento ao ar livre). Esse treinamento 
tinha como objetivo capacitar, aperfeiçoar e despertar os líderes de grupo, para o verdadeiro papel de um líder em seu grupo. Deu-
se início ao treinamento coma  formação de dois grupos, antes de iniciar as atividades a coordenação passava todas as instruções e 
dava-se início as atividades. NO término de cada atividade, fazia-se um círculo com todos os participantes e ali conversávamos 
sobre os pontos positivos e negativos e qual era a essência da atividade. No decorrer de todo o treinamento foram feitas várias 
atividades e cada uma com sua mensagem de superação, motivação, companheirismo, confiança, atitude, entre outras.  
No término foi feito um círculo onde cada um falou sobre seu aprendizado e o que foi essencial para ele no treinamento. Eu me 
deparei com várias situações na qual não havia passado antes, com isso aprendi muitas coisas que irão me ajudar a trabalhar com o 
grupo. Quero agradecer a oportunidade de participar desse treinamento e dizer o quanto foi importante para mim e irá servir para 
o aperfeiçoamento do grupo. Muito obrigado. Douglas Goulart”. 
7. “Foi a primeira vez que participei deste tipo de treinamento e fiquei surpreso. Estamos acostumados no dia a dia a 
frequentarmos treinamentos monótonos em sala fechada, onde nem sempre é possível realizar a conexão entre este aprendizado 
com a nossa vida ou o próprio ambiente de trabalho. O treinamento experiencial ao ar livre serve exatamente para preencher essa 
lacuna, pois a cada atividade que é realizada crescemos como pessoa, observando nossos erros e acertos, aprendendo na prática de 
uma forma divertida as atitudes necessárias para enfrentá-las e corrigi-las”. 
8. “Parabéns! Treinamento muito bem organizado”. 
9. “Quando sinalizei como regular a comunicação era devido não terem um microfone pois muitas vezes tínhamos dificuldade em 
ouvir as instruções”. 
10. “Primeiramente gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar deste TEAL. E também gostaria de parabenizar 
os organizadores pela iniciativa e por todas as atividades realizadas, pois foram muito criativos e comprometidos em alcançar o 
objetivo do TEAL. Acredito ser necessário que todos os líderes pudessem participar de um TEAL”. 
11. “Obs.: Cuidado com dinâmicas que envolve escadas, pois pode ocorrer alguns tipos de acidentes com participantes mais 
distraídos. Estava Ótimo... Obrigada!”. 
12. “Deveria ter mais eventos desse porte durante o ano e nas empresas com os colaboradores e as equipes de CCQ”. 
13. “A hora de repassar as tarefas ficou um pouco obscuro”. 
14. “Acredito que foi pouco divulgado para os convidados que teria que levar roupas mais velhas para sujar, sendo assim, tiveram 
que poupar-nos de se arrastar na água ou na grama molhada, que teria sido sem a menor dúvida 10 vezes mais divertido do que se 
arrastar de baixo de bancos, não desmerecendo a ideia que tiveram, mas se fosse feita na rua seria melhor. Retirando essa questão 
foi tudo muito bom ”. 
15. “A equipe de realização do evento está de parabéns, teve muita relação da teoria com a prática”. 
16. “O modelo de apresentação do TEAL é uma maneira mais fácil e de aprendizagem para aplicação do conhecimento dentro da 
empresa e exige uma participação de todo o grupo, consequentemente gera uma união da equipe mesmo que os participantes não 
se conheçam e possuam características diferentes”. 
17. “Gostaria de parabenizar o núcleo pela conduta do TEAL. A organização e principalmente a forma de transmitir seus 
conhecimentos durante as atividades”. 
18. “Este evento poderia ser realizado com mais frequência, para que um número maior de participantes possam desfrutar desta 
experiência”. 
19. “Gostaria de parabenizar o núcleo pela conduta do TEAL. A organização e principalmente a forma de transmitir seus 
conhecimentos durante as atividades”. 
20. “Primeira vez que participo desse tipo de treinamento. Adorei! Achei super legal! Muito instrutivo. A integração das equipes 
buscando o mesmo objetivo demonstrou que todos estavam buscando o objetivo proposto com o TEAL, reacender em nós os 
valores, espírito de liderança. Parabéns ao Núcleo de CCQ”. 
21. “Esse TEAL foi muito interessante, pois as dinâmicas aplicadas refletem diretamente nas questões do dia a dia, foi importante 
ver que se faz necessário o trabalho em equipe, a confiança no próximo, a união e o entrosamento da equipe, sempre planejar as 
atividades antes de executá-las e o mais importante, ter o líder e saber que as responsabilidades não são exclusivas do líder e sim 
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de todos da equipe. A minha sugestão seria começar as atividades a 1 hora da tarde pois facilitaria mais e procurar fazer atividades 
que não precise se sujar. ”. 
22. “Parabéns à coordenação do CCQ por estar sempre desenvolvendo a liderança com métodos diferenciados, motivando a 
liderança com o objetivo de estar incentivando o grupo todo a ter novas ideias e melhorias para a empresa”. Sugestões: Realizar das 
14hs às 17hs e mais vezes ao ano. Caso envolva atividades que fatores externos (lodo, chuva, mato) estejam envolvidos 
comuniquem previamente. O intervalo no meio da tarde, para descontrair e não ser tão cansativo. 
Depoimento: Após o treinamento observei que foi de grande importância para o meu desenvolvimento no grupo e na equipe de 
trabalho, passei a analisar os outros setores não apenas trazendo melhoria para o local onde trabalho. Parabéns. Viviane da Silva 
Lourenço. Laboratório Búrigo”. 


