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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01   Anjo  Geani  X 
02   Eliane  Luan  X 
03   Copobras  Heder  X 
04   Hospital São José  Marcia / Ana Luzia  X 
05   Laboratório Búrigo   Gisele  X 
06   Sical (ouvinte)  Érica / Ana Claudia  X 

Percentual de Presença da Reunião 100,0% 0 6 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  Abertura – Anjo  

 Abertura realizada por Geani, apresentando os participantes da reunião e dando as boas 
vindas a todos. Agradecendo também a participação das empresas nucleadas e as empresas 
que estão como ouvintes nesta reunião, desejando uma reunião produtiva com um bom 
planejamento para o próximo ano. O grupo para apresentação do projeto também foi 
apresentado neste momento.  

02  Apresentação – GMP Alfa  

 O grupo sorteado dentro da empresa para apresentação do projeto de melhoria foi a equipe 
de GMP Alfa, com o projeto “MELHORAMENTO DA VAZÃO DA MÁQUINA DE ENVASE DE 
TINTA“: 

 Ideia que trouxe um aumento de produtividade de até 25% dependendo do produto 
envasado.   
 

Posterior a apresentação dos projetos, ocorreu a entrega dos brindes sob responsabilidade do 
Laboratório Búrigo.  

03  
Empresas novas 

(ouvintes) 

 SICAL – ultima reunião realizada pela empresa como ouvinte, próximo encontro deve 
apresentar o programa de melhoria para o Núcleo Regional Sul e posteriormente ser 
avaliada quanto a metodologia para inclusão como empresa nucleada.  
 

04  Verificação Pendências 

 Necessidade de que todas as empresas providenciem e encaminhem ao Luan o 
depoimento dos seus diretores e de uma de suas equipes (foto do grupo e depoimento 
com no mínimo 300 caracteres), para que sejam divulgados mensalmente no site do 
núcleo – algumas empresas já encaminharam – ação em andamento. 
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N. Assunto Detalhamento 

05  
Feedback reunião 

estadual - 28/01/2016 

 Confirmado data do Encontro: será dia 21/10, na Sociedade Ginástica e Esportiva São 
Bento. Foi solicitado pela Condor o uso do local sem custos e aprovado. Ressaltado a 
importância da definição dos avaliadores para o premio catarinense de CCQ e a revisão do 
regulamento. 

 
 Divulgado as movimentações do Núcleo de 2013 a 2015: 
- Saldo: R$ 2.432,46. 
- Aplicação: R$ 20.359,86. 
 
 Foi apresentado o resultado da tabulação da Matriz de Competências, que foi 
elaborada no treinamento /workshop com Ruarinho, no ano passado. Essa matriz foi 
encaminhada aos coordenadores em nossa última reunião do ano para que pontuassem os 
itens de acordo com a sua realidade / percepção. Participaram da pesquisa: 39 
Coordenadores de 30 Empresas representando 81% do total de Associadas Ativas no 
Núcleo. 

 
 Faltas e desligamentos: Márcia explica que no ano passado foi feito um levantamento 
das faltas de algumas empresas que ultrapassaram o percentual permitido (uma falta): 
Duas Rodas (2), Ibema (2), INPLAC (3), Marisol (2), WEG (2).  

 
 Confirmado a participação do Excelência no Núcleo Catarinense de CCQ que foi 
apresentado pelo Eduardo, definiu-se que a parceria será uma troca com a participação do 
núcleo em treinamentos, com a participação e contribuição de consultores associados do 
Excelência nas reuniões do Núcleo e na realização de treinamentos. O Núcleo será incluído 
no Excelência SC também como um mantenedor/apoiador. Esta parceria entre Excelência 
SC e Núcleo CCQ, foi acordado também abonando o Excelência do pagamento de 
mensalidades / anuidades ao núcleo, bem como do Núcleo para com Excelência SC. 
 

06 F Financeiro Regional Sul 
 Realizada a atualização da forma de pagamento das empresas nucleadas regional sul, 

onde as empresas optaram por pagamento anual, semestral ou trimestral. 

08 
Finalização / 

acompanhamento dos 
planos de ação 2016 

 Todos os planos de ação foram atualizados. Alguns assuntos / ações pendentes foram 
postergados e inseridos nos planos de ação para 2016: 
 
 Foi realizado a apresentação da boa prática do Laboratório Búrigo “Gestão a Vista” e a 
apresentação da prática de Coordenação do CCQ da Eliane onde foi apresentado a aplicação 
e resultados obtidos com a pesquisa de satisfação do GES. 

 
 No período da tarde os participantes tiveram um curso de PDCA ministrado pela 
consultora Geani Vieira dos Santos da Talento Consultoria que representa a Anjo Tintas no 
Núcleo. 
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N. Assunto Detalhamento 

10 Planejamento para 2016 

 Foram definidas as datas das reuniões do núcleo regional sul para 2016, assim como o 
planejamento das atividades para o ano (anexo 03). Pendente para Abril a definição dos 
temas para discussão nas reuniões. 
 
 Revisado planejamento das atividades do DVAL, que será realizado na Anjo (01/03/2016). 

 
 Divulgação do 1º Sul Gestão, com lançamento do Núcleo de Excelência na Gestão, a ser 
realizado nos dias 23 de março na ACIC. Terá divulgação do Núcleo CCQ. 

 
 12 de Abril confirmado Workshop de RH do Núcleo Catarinense de CCQ, objetivo 
fortalecer a importância do RH na gestão dos Grupos de de CCQ/Equipes de Melhorias, 
incentivando o trabalho em equipe e utilizando o CCQ como ferramenta de identificação de 
talentos e desenvolvimento de pessoas. 

 
 Verificar melhor data para realizar o Café com CCQ, objetivo é disseminar cada vez mais 
o trabalho do Núcleo Catarinense no estado e potencializar novas empresas para adesão ao 
Núcleo. Sugestão levantada é de enviar um convite sobre a programação do encontro para 
novas empresas e de empresas que já participaram do núcleo ou demonstraram interesse. 
 
Programação do Café 
- Apresentação do Núcleo; 
- Apresentação de uma Equipe de Melhoria; 
- Abordar o tema “CCQ Ferramenta de Gestão“; 
- Troca de Experiências (Dúvidas e Esclarecimentos). 
 

12 Lembretes 
 Próxima reunião estadual – 17/03/16 (SENAI – São José) 
 Próxima reunião regional sul – 14/04/16 (Laboratório Búrigo - Criciúma) 

13 Avaliação da Reunião  Toda a pauta da reunião foi seguida, com comentários positivos em relação a mesma. 

 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01   Encaminhar depoimento do diretor para Luan.  Heder e Ana 11/03/2016 Em andamento 

02  
 Encaminhar depoimento dos circulistas para 
Luan. 

 Heder, Ana, Gisele, 

Geani, Luan. 
11/03/2016 Em andamento 

03  
 Postar os materiais de treinamentos da regional 
sul no site – DVAL, TEAL, etc. Mandar para Luan 
colocar no site. 

 Gisele 11/03/2016 Em andamento 

04  
 Encaminhar e-mails de empresas interessadas no 
CCQ e as que se desligaram para Luan (vamos fazer 
o “Café com o CCQ”). 

 Todos 26/02/2016 Em andamento 

05  

 Mandar para Geani modelo de e-mail padrão a ser 

encaminhado para as empresa que se interessam em 

participar do Núcleo CCQ, contendo as informações 

iniciais. 

 Gisele 24/02/2016 Em andamento 

06   Finalizar o POP de adesão de novas empresas.  Geani 29/02/2016 
Análise Reunião 

Estadual – 
17/03/2016 
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Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

07  
 Aplicar a pesquisa de diagnóstico inicial nas 

empresas, conforme modelo que Luan encaminhou. 
 Todos 14/04/2016 Em andamento 

 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 1 x

2 Copobrás 100% 1 x

3 Eliane 100% 1 x

4 Hospital São José 100% 1 x

5 Laboratório Búrigo 100% 1 x

6 Sical (ouvinte) 100% 1 x

7 Maxipas (ouvinte) 0% 0

8 Texturize (ouvinte) 0% 0

1

6 0 0 0 0 0

2 8 8 8 8 8

75% 0% 0% 0% 0% 0%

Empresas % P
2016

Total de Reuniões 2015

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 11%
 

 

 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 
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Anexo 03 – Planejamento de Reuniões/Eventos Ano 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) 

 

 


