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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 � Daiana  X 
05 � Hospital São José � Marcia  X 
06 � ICON � Maicon  X 
07 � Irmãos Olivo � Jane  X 
08 � Usipe � Alessandra  X 
09 � Laboratório Búrigo  � Gisele/Candice  X 
10 � Colorminas � Josiani  X 
11 � Ceusa � Ederson  X 

Percentual de Presença da Reunião-------> 100% 0 11 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Justificativa de Faltas 

Ceusa 

� Micheline M. Tozza (Coordenadora de RH da Ceusa): “Confirmo o desejo da Ceusa em 
permanecer no Núcleo e venho por meio desta justificar a ausência do Ederson as 
reuniões. Neste ano tivemos a promoção do Fernando que era a pessoa que 
acompanhava as reuniões o Ederson nosso instrutor de treinamentos, assumiu no 
momento, mas já tinha um cronograma de treinamentos previamente definido que 
necessita cumprir o que dificultou estar presente nas datas combinadas”. 

� Justificativa aceita pela coordenação do regional sul. 

02 Abertura – Colorminas 

� Josiani deu as boas vindas ao Núcleo, em seguida o Sr. Alessandro (gerente contábil-
administrativo) comentou que a empresa passou por grandes mudanças no ano de 
2013 e deus as boas-vindas aos coordenadores e que a Colorminas está de portas 
abertas empre para o Núcleo CCQ. 

03 
Apresentação Grupo 

Racha Cuca – Colorminas 

� A apresentação de um projeto foi feita pelo grupo Racha Cuca da empresa Colorminas: 
� Nome: Peneira Dupla. 
� Problema: Durante o processo de produção da granilha surge os chamados “cabelos” e as 

“pedras”. Para eliminação dos cabelos existe uma chapa protetora, porém a mesma não 
possui uma inclinação adequada e não elimina as pedras, contaminando assim o material e 
exigindo um reprocessamento do mesmo. Neste mesmo equipamento a exaustão não tem 
um suporte fixo dificultando a aspiração. 

� Ação proposta: Criar um suporte para adequar a malha e moldurar a mesma para facilitar a 
sua colocação; Para facilitar a elevação da malha, foi sugerido acoplar duas correntes em 
ambos os lados; Referente à exaustão, a tubulação deverá ser acondicionada ao 
equipamento; 

� Vantagens: Irá melhorar a aspiração da máquina de granilha, melhorando assim a qualidade 
do material; Eliminar o reprocesso referente as pedras e cabelos; Facilitar o manuseio e 
inclinação da malha; Eliminar reclamações referente este problema. 

� Investimento: Mão de obra referente quatro máquinas – R$ 300,00; Malhas e Tubos – 
Materiais reaproveitados. 

� Retornos obtidos: Durante o período de janeiro a agosto do ano de 2013, houve a 
necessidade de reprocessar 144.000 kg de material, gerando um custo de R$ 15.840,00. 
Após a implementação do projeto houve uma redução considerável de reprocesso, gerando 
uma economia mensal de R$ 1.980,00, porém o objetivo é eliminar totalmente o 
reprocesso. 
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N. Assunto Detalhamento 

03 
Apresentação Grupo 

Racha Cuca – Colorminas 

  
                                  Antes                                                                        Depois 

� A equipe foi parabenizada e Micheline entregou os brindes. 

04 
Visita na empresa 

Colorminas 
� Josiani acompanhou os coordenadores na visita à fábrica da Colorminas. 

05 
Pendências da última 
reunião 05/11/2013 

� Interesse da empresa Ferrovia Teresa Cristina, AGPR5 (Geani vai visitar) e Librelato 
(ICON está em processo de avaliação). 

� Forauto: já participaram de algumas reuniões, então devem primeiro se organizar e 
estruturar o programa na empresa, para depois sim iniciar a participação nas reuniões  
novamente. 

� Controle dos materiais do núcleo: Fabiano vai fazer o levantamento. 
� Formulário de avaliação: Micheline e Gustavo vão providenciar uma pesquisa com os 

circulistas para avaliação do andamento do programa em cada empresa. 

06 
Feedback reunião 

estadual 

� Marcia passou os seguintes assuntos: 
 
� Atas das reuniões: só encaminhar para todos os contatos do Núcleo quando for um 

assunto comum. Ex.: feedback do encontro estadual. 
� Empresas novas: continua 20%. 
� Exclusão de empresas: tolerável apenas 1 falta no ano. 
� Duas pessoas por empresa, sendo que as duas devem ser ativas no programa e 

contribuir nas reuniões. 
� Participação nos treinamentos: sempre avisar com antecedência sobre a participação 

para não comprometer a logística. 
� Brinde do CCQ: criar um brinde para ser entregue aos circulistas que apresentam seus 

projetos nas reuniões. 
� Banner: fazer um banner para cada regional com missão, visão e valores. 
� Apresentação do Núcleo: será criada uma apresentação oficial do núcleo, para ser 

apresentado conforme necessidade, assim as informações passadas serão sempre as 
mesmas. 

� Produção na reunião: boa prática e o projeto apresentados na reunião sejam visitados 
in loco (durante a visita na empresa, mostrar tudo que foi projeto de melhoria). 

� Sugestão: cada reunião ter uma empresa responsável por apresentar as dificuldades 
que está tendo no programa da sua empresa. 

� Sugestão: dividir a reunião em duas partes (um delas é a reunião e outro período fazer 
uma capacitação para coordenadores). 

� Treinamentos: ficou definido que iremos utilizar a metodologia do TEAL, porém 
misturamos com outras atividades. 

� Premio Catarinense: algumas regras não fiaram claras (critério de desempate, divulgar 
o ranking, tempo de apresentação). Percebe-se que não ficou claro que há vários 
critérios sendo avaliados, não é somente a apresentação. É importante na hora de 
mostrar o resultado, mostrar a composição da nota. 
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N. Assunto Detalhamento 

06 
Feedback reunião 

estadual na (empresa) dia 
/11/2013 

� Avaliadores do prêmio: sugere-se que haja um filtro de classificados (só será visitado 
aqueles que alcançaram determinada pontuação). 

� Indicadores para os 15 anos. 
� Placas de homenagem para as empresas participantes. 
� Responsável pelas inscrições do Encontro Catarinense 2014: Daniela da Adlin. 
� Benchmarking: cada regional deve analisar suas necessidades e se organizar. 
� Encontro catarinense 2014: 12/09/2014. 
� Boleto: para quem paga anual, será em março/2014. 
� O estatuto será revisto devido ao pagamento de mensalidade (sem fins lucrativos). 
� Desligamento: MCE e Master. 

07 
Prática de Coordenação – 

Ceusa 

� Ederson apresentou a prática GAM: 
 
� GAM (Grupo de Apoio de melhorias), ele avalia a situação de cada grupo, andamento 

da equipe, status dos projetos, produtividade da equipe, auxiliando nas dificuldades. 
� Periodicidade das reuniões: 2 em 2 meses. 
� Sorteio e lanche nas apresentações de projetos para Direção, Gerência e outros 

colaboradores. 
� A premiação acontece ao final de cada ciclo, sendo as 3 melhores equipes premiadas. 
� Os integrantes do GAM são RH, área de treinamento, gerência industrial. 

08 
Estudo Dirigido – Ações 

para envolver as 
lideranças 

� Hospital São José: a Qualidade faz levantamento de dados todo mês (número de 
melhorias, projetos implantados, descrição de idéias, etc.). Proposta para 2014: 
Assessoria da Direção dar suporte à Qualidade, formação de novas equipes nas áreas 
que ainda não possuem, prestação de contas trimestral para Direção, apresentação de 
idéias para Direção, envolvimento das demais lideranças, pesquisa semestral do 
funcionamento de cada equipe, orçamentos controlados pela Qualidade, 
acompanhamento de indicadores, auditorias das idéias implantadas, encontros 
trimestrais de apresentação de idéias, participação no CCQ seja requisito para seleção 
interna, minimizar burocracias e melhorar a divulgação. 

� ICON: 3 vezes ao ano terá uma reunião com Direção e coordenação onde a Direção vai 
passar as idéias para as equipes. Qualquer retorno será contabilizado. Toda idéia é 
avaliada pela Direção, a qual será responsável pela aprovação. Os problemas serão 
passados em reunião e fica a escolha das equipes, caso nenhuma equipe queira, será 
sorteado. 

� Laboratório Búrigo: bioquímicos são os padrinhos (há o envolvimento deles nas 
premiações), apresentação de projetos pelo grupo nas reuniões de Gerência e Direção, 
comunicados encaminhados para toda a equipe do laboratório divulgando a 
implantação de qualquer projeto, por mínimo que seja e independente do setor da 
idéia, projetos com orçamentos significativos são levados para Direção para aprovação. 

� Irmãos Olivo: reuniões mensais com apresentação de relatório de todos os projetos de 
cada equipe. Jane acompanha as reuniões e toma nota de todas as idéias e problemas 
que eles discutem nas reuniões e repassa a eles. 

� Demais empresas irão apresentar o estudo na próxima reunião, devido falta de 
tempo. 

09 
Boa Prática 8S – 

Colorminas 

� Josi apresentou a seguinte boa prática 8S: 
 
� É uma extensão do programa 5S, porém com foco nas pessoas. Foram acrescentados 

melhoria contínua, segurança e treinamento. 
� As auditorias são trimestrais e sempre há dois setores vencedores (um da área 

administrativa e outra da produção). 

10 
Avaliação da Reunião e 

Lembretes 
� Sugestão das reuniões de 2014 serem apenas um período, avaliando a pauta (se for 

muito extensa, fica o dia todo, senão apenas um período). 
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Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
� Verificar a possibilidade de lavagem das bolsas 

que mofaram. 
� Fabiano 30/01/2014  

02  

� Empresas Eliane, Anjo, Ceusa, Rampinelli, Usipe, 
Colorminas e Copobrás apresentar estudo 
dirigido da desta reunião e entregar um 
resumo do assunto na próxima reunião de 
fev/2014. 

� Fabiano, Micheline, 
Ederson, 

06/02/2014  

03  
� Fazer levantamento dos materiais do Núcleo 

CCQ. 
� Fabiano 30/01/2014  

04  

� Nas reuniões de 2014, ficou decidido que as 
empresas deverão providenciar o estudo 
dirigido impresso para ser entregue aos demais 
participantes. 

� Todos 06/02/2014  

 

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

j

b  

 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 

Fev Abr Jun Ago Set Out Dez

1 Anjo Química 86% 6 x x x x x x

2 Ceusa 57% 4 x x x x

3 Colorminas 86% 6 x x x x x x

4 Copobrás 86% 6 x x x x x x

5 Eliane 86% 6 x x x x x x

6 Hospital São José 86% 6 x x x x x x

7 ICON 86% 6 x x x x x x

8 Irmãos Olivo 100% 7 x x x x x x x

9 Laboratório Búrigo 100% 7 x x x x x x x

10 Rampinelli 86% 6 x x x x x x

11 Usipe 80% 4 x x x x

7

9 7 10 11 7 9 11

1 3 1 0 4 2 0

90% 70% 91% 100% 64% 82% 100%

Empresas % P
2013

85%

2013Reuniões

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média)
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