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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo Tintas � Micheline  X 
02 � Eliane Revestimentos � Fabiano/Andreia/Luan  X 
03 � Grupo Copobrás � Heder  X 
04 � Hospital São José � Ana Luzia  X 
05 � ICON � Maicon X  
06 � Laboratório Búrigo  � Gisele  X 
07 � Colorminas � Josiane X  
08 � Ceusa � Ederson  X 
09 � Formus � Elisangela/Isadora X  

Percentual de Presença da Reunião 67% 3 6 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Abertura e Apresentação 

dos Participantes 

� Andreia iniciou a reunião dando as boas-vindas aos participantes, e os mesmos se 

apresentaram. Francisco (gerente industrial) falou do trabalho em equipe, pois muitas 

ideias ao longo da história surgiram do coletivo e não de pessoas individuais. 

02 

Apresentação Equipe de 

Melhoria – Eliane 

 

Equipe Prensando Mais 

� Rafael apresentou o projeto Redução de custo com manutenção do carro alimentador na 

prensa 5: 

� Problema: O alto valor de custo com manutenção na prensa nº5 tem sido um grave 

problema ultimamente. O sistema de movimentação do carro alimentador, com o uso de motor 

hidráulico, frequentemente apresenta defeitos como o vazamento de óleo e instabilidade na 

movimentação provocando variações no carregamento, o que interfere diretamente na 

produção. 

� Plano de Ação: Realizar alteração no sistema de movimentação do carro alimentador da 

Ph05, substituindo o motor hidráulico por um do tipo elétrico. 

 

    
Figura 01- Motor Hidráulico                                       Figura 02-Motor Elétrico 

 

� Vantagens: Redução de custo com manutenção; Diminuição tempo de paradas; 

Contaminação com óleo; Maior facilidade para controle de trapézio; Mais estabilidade na 

movimentação do carro alimentador diminuindo o percentual de deformado; Redução de 

esforço físico sem manutenção; Ganho de produção com aumento de ciclo da prensa. 

� Investimentos: Motor Hidráulico: -1 motor hidráulico/ano: R$ 5000,00. 1 válvula 

proporcional/ano: R$ 4000,00. 100 litros de óleo/ano: R$ 500,00. 2 válvulas direcionais/ano: R$ 

700,00. Total gasto/ano com motor hidráulico: R$ 10200,00. 
 

Para a instalação do motor elétrico seria gasto: 

-Motor Elétrico com redutor: R$ 12.000,00; 

-Inversor de frequência: R$ 2.000,00 

-Total: R$ 14.000,00 

 

Tempo de Amortização = Despesas/Retorno = 14.000,00/850,00 

Tempo de Amortização: 16 meses (1 ano e 4 meses) 

Custo para instalação 

do Motor Elétrico 
Custo mensal com 

Motor Hidráulico 
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N. Assunto Detalhamento 

02 

Apresentação Equipe de 

Melhoria 

 

Equipe Prensando Mais 

� Economias geradas:  

 
Retorno previsto  

Em 5 anos seria gasto 

Motor Hidráulico Motor Elétrico 

R$ 51.000,00 R$ 14.000,00 

Em cinco anos, com a troca dos motores, seria economizada uma quantia na faixa dos R$ 

37000,00 em manutenção e equipamentos para apenas uma prensa.  

Para 4 prensas: R$ 92.000,00 

 

� Heder da Copobrás entregou os brindes aos membros do grupo. 

03 
Verificação das 

Pendências da última 

reunião 

� Fabiano apresentou as pendências: 

 

� Pesquisa de clima: Maicon irá finalizar os relatórios e encaminhar a todos até dia 

04/12/2014. 

� Indicadores: serão colocados apenas em janeiro de 2015 no site. 

� Indicadores semestrais: todos devem encaminhar os dados até 01/02/2015. 

Encaminhar a planilha para todos em janeiro para que possam preencher e encaminhar 

para Fabiano colocar os dados no site. 

� Irmaos Olivo: encaminhar carta de desligamento para esta empresa. 

� Usipe: encaminhar carta de desligamento para esta empresa. 

� Formus: faltou nesta reunião, porem esta como ouvinte e tem 6 meses para entrar 

oficialmente (ate fevereiro/2015). 

� Plasson: convidar esta empresa para entrar no Núcleo CCQ. 

� Straw Plast: convidar esta empresa para entrar no Núcleo CCQ. 

� La Moda: entrar em contato para ver se ainda possuem interesse de participar do CCQ. 

� Informativo: Fabiano passou o conteúdo do próximo e solicitou mais algumas 

informações. 

04 
Feedback Reunião 

Estadual 20/11/2014 
� Relações públicas: Luan e Fabiano irão dividir esta função. 

05 Planejamento 2015 

� Foi realizado o planejamento para 2015: 

 

� Estabelecido os treinamentos para 2015: 

o TEAL para Líderes: 19/03/2015 (Eliane, Anjo ou Copobrás); 

o TEAL para Supervisores: 13/08/2015 

� Definimos que na reunião de fevereiro de 2015 organizaremos o treinamento de líderes 

de março, somente meio período (de manhã). Todas as empresas devem levar material 

para discutirmos e decidirmos o que será realizado, inclusive um profissional 

(psicólogas, etc.), assim mudamos as atividades e não há repetição de atividades, 

podendo levar os mesmos profissionais para casos que tenham poucas pessoas. 

� Palestra com um profissional externo: vamos organizar uma palestra para o ano que 

vem e convidar as empresas do estadual. 

� Calendário 2015 de Mostras Internas: 

o HSJ – 13/03 

o Búrigo – abril 

o ICON – maio 

o Anjo – 01/07 

o Copobrás – junho 

o Eliane – agosto 

� Cronograma de reuniões para 2015, conforme anexo 03. 

06 Planejamento 2015 � Conforme anexo 04. 
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N. Assunto Detalhamento 

07 
Eleição Coordenação 

Regional Sul 

� Foi realizada a eleição da nova coordenação da regional sul para o mandato de 

2015/2016, sendo: 

o Coordenadora: Gisele (Laboratório Búrigo) 

o Vice coordenador: Heder (Copobrás) 

o Secretário: Ederson (Ceusa) 

o Tesoureira: Ana Luzia (Hospital São José) 

08 Lembretes 
� Próxima reunião estadual: Senai – 22/01/2015 
� Próxima reunião regional: Anjo – 12/02/2015 

09 Avaliação da Reunião 
� Todos avaliaram que faltou tempo para a realização da pauta, devido ao planejamento 

para 2015. Para o próximo ano, devemos fazer uma reunião em tempo integral. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
� Passar datas disponíveis para receber visita, 

inclusive regras. 
� Todos 13/02/2015  

02  
� Encaminhar carta de desligamento para Irmãos 

Olivo. 
� Maicon 31/12/2014  

03  � Encaminhar carta de desligamento para Usipe. � Maicon 31/12/2014  

04  
� Encaminhar planilha de indicadores semestrais 

para todas as empresas. 
� Gisele 31/12/2014  

05  

� Preencher planilha de indicadores com os dados 

do segundo semestre de 2014 e encaminhar 

para Gisele. 

� Todas 31/01/2015  

06  
� Reunir todos os dados em uma única planilha e 

encaminhar para Fabiano. 
� Gisele 31/01/2015  

 

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

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 6 x x x x x x

2 Ceusa 67% 4 x x x x

3 Colorminas 83% 5 x x x x x

4 Copobrás 100% 6 x x x x x x

5 Eliane 100% 6 x x x x x x

6 Hospital São José 100% 6 x x x x x x

7 ICON 83% 5 x x x x x

8 Laboratório Búrigo 100% 6 x x x x x x

9 Formus (ouvinte) 50% 1 x

6

7 9 8 8 8 6

2 1 0 0 2 3

64% 100% 100% 100% 80% 67%

Empresas % P
2014

73%

2014Reuniões

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média)
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Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 
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Anexo 03 – Planejamento Reuniões Regional Sul 2015 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

12 de Fevereiro 

Anjo 
----- ----- HSJ 

Treinamento de Líderes/ 
Supervisores - TEAL 

19 de Março 

TEAL para Líderes 
----- ----- ----- ----- 

9 de Abril 

HSJ 
HSJ Lab. Búrigo Eliane Integração de novos grupos 

11 de Junho  

Ceusa 
Ceusa Copobrás Anjo Treinamentos 

06 de Agosto  

Copobrás 
Copobrás Colorminas ICON 

Reconhecimento e Régua de 
Avaliação 

13 de Agosto 

TEAL para 

Supervisores 

----- ----- ----- ----- 

 08 de Outubro 

ICON 
ICON HSJ Ceusa Palestra 

10 de Dezembro 

Eliane 
Eliane ICON Lab. Búrigo Planejamento 2016 
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Anexo 04 – Planejamento 2015 

 

N. Necessidades Sugestão de solução Como Quem/Onde Quando Indicador 

01, 

16, 

18 

 

Engajamento de Lideranças 

Treinamento 

Benchmarking 

Estabelecimento de indicadores 

- Programar treinamento de supervisores; 
- Oficializar os indicadores do NCCCQ. 
- Programar o workshop com a direção; 
- Estratificar os indicadores de ideias implantadas, do Núcleo 
(ergonomia, segurança, meio ambiente, red custo...). 

   

02 
Maior participação de áreas 

administrativas 

Mudar o foco do ADM 

Benchmarking 
- Criação de banco de ideias 
- Palestra com Ruarinho 

Ruarinho/ 
Senai 

22/jan  

03 

Justificar a importância de 

participação do grupo/núcleo 

catarinense 

Entrega da ata para diretor 

- Aumentar a quantidade de notícias no site; 
- Aumentar a quantidade de informativos de 2 para 3, no ano 
(junho, outubro e jan15.); 
- Aumentar o espaço para as mostras no informativo (mais 
fotos e detalhes); 
- Cronograma de eventos no site (mostras das empresas); 

   

04 Grupos tratarem problemas Escolha de problema pelo supervisor - Criar banco de ideias    

05 
Como aumentar o percentual 

de participação 
Envolvimento 

- Aperfeiçoar a divulgação dos eventos dentro da empresa; 
- Vídeos em TVs na guarita e locais estratégicos; 
- Apresentação de projetos em eventos onde a direção 
participa; 

Coordenação/ 
na empresa; 

2015  

06 
Aprimorar Gestão de Pessoas 

(envolver RH no CCQ) 
Treinamentos 

- Buscar auxílio do RH para os Treinamentos de líderes e 
supervisores; 
- Buscar auxílio do RH, criando treinamentos específicos para 
os grupos (ex: oratória); 
- Envolver o RH em reuniões do NCCCQ, como ouvintes. 

Núcleo 2015  

07 Melhorar feedback das equipes 
Visitas técnica 

Workshop 
- Realizar pesquisa de satisfação interna, com os grupos.    

08 Ser mais ouvinte  - Realizar pesquisa de satisfação interna, com os grupos. Empresa   

09 Melhorar o marketing Benchmarking     

10 Maior adesão Indicadores gerenciais do CCQ - Oficializar os indicadores do núcleo;    

11 
Manter ou melhorar 

reconhecimento das equipes 
     

12 Pouca capacitação dos Modelar treinamentos e capacitações - Planejado o TEAL para líderes;    



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 03/12/2014 Horário: 13h30 as 17h30 Local: Eliane – Cocal do Sul 
 

Página 7 de 7 

 

circulistas. Falta de 

conhecimento ou foco dos 

líderes da importância do CCQ. 

para líderes – treinamentos práticos. - Montar cronograma de visitas técnicas para 2015 (quantas 
visitas a empresa pode receber e quando?) 
- Programar workshop para líderes. 

13 
Prospectar novas empresas par 

ao núcleo ganhar mais força 

Encontro de gestores / diretores – 

Divulgação 

- Oficializar os indicadores do núcleo; 
- Aumentar a quantidade de informativos; 
- Aumentar a quantidade de notícias no site e Facebook; 
- Criar notícia específica para a entrada de novas empresas no 
Núcleo (incluir: banner linkando com a notícia, depoimento 
da direção + foto) 

   

14 
Esclarecer o que é certo / 

errado no CCQ 
 

- Informações constantes na apostila do Núcleo. Oficializar a 
mesma (vide site). 

   

15 

Descobrir como envolver e 

motivar as pessoas a participar 

do programa para um 

propósito sem ser oportunistas 

Investir em capacitações / 

treinamentos para gestores e 

circulistas. 

    

16 Comprometer e reter pessoas 

Conscientizar por meio de exemplos de 

pessoas que tiveram reconhecimento 

na empresa. 

    

17 

Otimizar processos (reduzir 

custos e aumentar a 

lucratividade) 

Criar metas para gerências 

Alinhamento das ações das equipes 

com os indicadores das áreas. 

    

18 
Mensurar resultados dos 

programas 
     

19 Capacitações / Habilidades      

20 Efetivação do orçamento      
 


