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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Rovitex  Filomena   X 
2   Baumgarten  Daniella  X 
3   Farbe  Josiane  X 
4   Rudolph  Marcelo  X 
5   Tecnoblu  Eduardo Afastamento 

6   Coteminas  Priscila  X 
7   Ipel  Fernanda   X 

Percentual de Presença na Reunião 100%  6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1.  Abertura 

 Josiane abriu a reunião agradecendo pela presença de todos e apresentou a Gerente 
de RH Janaína, que falou da importância que o Núcleo Catarinense de CCQ tem para 
Farbe. O núcleo proporcionou conhecimento para o GMF crescer dentro da empresa, 
o programa já está implantado na Farbe há 5 anos e teve início através do setor de 
RH da Farbe. Janaína agradeceu a visita de todos e desejou uma ótima reunião. 

2.  Novas Empresas 

 Foi discutido sobre o trabalho que está sendo feito para buscar a adesão de novas 
empresas no núcleo regional Vale. A empresa Persianas IPÊ, visitada pelo Marcelo da 
Rudolph e Fernanda da IPEL, informou que tem interesse em participar, mas neste 
momento estão se reestruturando e não será possível, futuramente pretendem 
participar das reuniões como ouvinte para conhecer o núcleo. Também foi feito 
contato com a empresa Vedamotors que tinha confirmado a participação nesta 
reunião, mas acabou acontecendo imprevistos e não puderam participar. A 
representante desta empresa informou que pretendem participar da próxima 
reunião no regional Vale.  

 Anderson da Farbe sugeriu apresentar o núcleo de CCQ para o núcleo ABRH. 
Fernanda irá entrar em contato com a Janaína (RH-Farbe) para verificar onde será o 
próximo encontro do núcleo ABRH e verificar a possibilidade de estar apresentando 
o Núcleo Catarinense para as empresas participantes. 

3.  

Apresentação da 
Equipe de 

Melhoria 

 A equipe Velo Racing apresentou o projeto implantado no ano de 2015: 
 Situação atual: Os operadores de caldeira realizavam o monitoramento da mesma e 

também exerciam a função de abastecimento do cavaco com o trator, com isso 
tinham dificuldades em visualizar a pressão e temperatura da caldeira, tendo que 
parar de manusear o trator para verificar a pressão, isso acontecia em torno de 5 
vezes por turno e cada vez levava cerca de  25 minutos. 

 Sugestão de melhoria: Colocação de um visor digital no depósito de cavaco, que 
permite a transmissão em tempo real da pressão da caldeira e temperatura do 
aquecedor da mesma, assim, quando o Operador executa a tarefa de alimentação do 
silo pode a todo instante acompanhar a situação da caldeira e ter rápida ação em 
casos de qualquer incidente.  

 Esta melhoria oi caracterizada como Ver/Agir e os benefícios identificados foram: 
Garantia da produtividade do setor de tinturaria e acabamento; 
Maior segurança na operação da caldeira e aquecedor de óleo térmico; 
Satisfação dos operadores ao evitar o deslocamento desnecessário.  
Foi realizado um total de R$ 5.261,66 de investimento neste projeto. 
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Nº Assunto Detalhamento 

4.  
Apresentação do 

GMF - Farbe 

 Josiane apresentou a cartilha do Programa de Melhorias da Farbe (GMF), que teve 
algumas mudanças em relação ao ano de 2015. 

 As equipes agora podem ser de 4 a 5 pessoas de setores e turnos diferentes e os 
Supervisores não podem mais participar como integrantes de equipe de melhoria. 

 Também desenvolveram uma nova régua de pontuação, com 3 categorias de pontos, 
levando em consideração o TEMA DO ANO que a Farbe esta trabalhando, redução de 
custo e Ver/Agir. 

 Cada grupo possui 2 horas por mês para realizar suas reuniões e dar andamento nos 
projetos, onde os mesmos têm novos formulários de acompanhamento de projetos e 
possuem um fluxo de condução de projetos (demonstração das etapas do projeto). 

5.  
Informação do 

Estadual 

 Priscila transmitiu os principais assuntos discutidos na última reunião do núcleo 
Estadual, conforme Memorial de Reunião 17/03/2016. 

 A respeito do Workshop de RH realizado no dia 12/04/2016, quem participou relatou 
que foi muito proveitoso, em destaque os cases da empresa Pioneiro Baterias e 
Grupo Lunelli. O regional Vale teve 50% das empresas participando do evento. 

 Quanto a revisão do Estatuto, está na etapa de finalização. 

 Daniella e Filomena comentaram que a parte financeira do núcleo está sendo muito 
bem conduzida pelo Vanderlei do Grupo Lunelli. 

 Abaixo temos a tabela, com as datas e perguntas que devem ser enviadas para o 
Luan colocar no site. 

Empresa Pergunta Data Status 

Baumgarten - O que você diria a quem não participa do programa CCQ? 11/mar Concluído 

Coteminas - Qual é a vantagem de fazer parte de uma equipe CCQ? 29/abr Concluído 

Ipel - porque você participa do programa ccq? 24/jun No Prazo 

Rovitex  - O que é necessário para ser uma equipe de melhorias de sucesso? 5/ago No Prazo 

Rudolph  - como sua equipe se vê antes e depois de fazer parte do ccq? 12/ago No Prazo 

Tecnoblu 
- Como a sua equipe é envolvida e comprometida com as sugestões 
para melhorias? 

26/ago No Prazo 

Farbe - porque você participa do programa ccq? 2/set No Prazo 

6.  Informações do Vale 

 Treinamento para Líderes de Equipe CCQ, será realizado na Coteminas (Artex) no dia 
17/05 das 08h30min. as 15h30min com intervalo de 01h15min para almoço. Todos 
os Coordenadores devem estar no local as 08h00min. As inscrições devem ser 
enviadas a Fernanda até dia 06/05. No dia 13/05 as 15h00min iremos nos reunir no 
local do treinamento para verificar os últimos detalhes. Cada coordenador terá uma 
função no dia do treinamento segue abaixo: 

Fernanda/Marcelo – Responsáveis pela condução do Treinamento; 
Daniella – Responsável pela pontuação; 
Júri Técnico – Daniella, Filomena e Priscila; 
Cronometrista – Responsável Priscila. 
Foto – Responsável Adriana  

 Treinamento para Supervisores: será na ACIDI (Indaial) no dia 22/06 das 13h30min as 
18h00min, responsáveis pela organização Daniella e equipe Baumgarten. 
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Nº Assunto Detalhamento 

7.  Atividades 

Responsável Atividade Prazo 

Filomena Confirmar se ira na próxima reunião do estadual. 06/05 

Daniella Verificar para ir à reunião do estadual dia 15/09 na Condor. 06/05 

Daniella 
Passar para Priscila tabela com os representantes e 2º 
representante de cada empresa 

06/05 

Priscila 
Cobrar no estadual para mandar os e-mails para as pessoas 
que estarão na tabela que será passada pela Daniella 

Próxima 
reunião 
Estadual 

Daniella 
Levar para próxima reunião do vale ata da reunião do dia 
28/04 

13/06 

Todos Realizar inscrição do treinamento de lideres 06/05 

Filomena 
Realizar a reserva de almoço do treinamento no espetinho 
de ouro, total de 40 pessoas e passar o valor do almoço por 
e-mail para todos. 

13/05 

Daniella Levar máquina fotográfica para treinamento 17/05 

Daniella Enviar certificado do treinamento para Fernanda 06/05 

8.  Doas Práticas 
 A próxima reunião será o dia inteiro, onde na parte da manhã será a reunião e na 

parte da tarde iremos realizar uma troca de ideias sobre algumas ferramentas da 
Qualidade: Espinha de Peixe, 5W2H e Brainstorimg. Daniella irá preparar o material. 

9.  Fechamento 
 A reunião foi avaliada como produtiva e encerramos com uma visita no setor de 

caldeira da Farbe, no local onde foi aplicada a melhoria apresentada. 
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Cronograma de Reuniões 2015 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1.   18/02/2015  Coteminas  Blumenau  Farbe  Indicadores de CCQ 

2.   28/04/2015  Farbe  Indaial  Ipel   

3.   13/06/2015  Rovitex  Luiz Alves  Coteminas  Ferramentas da Qualidade 

4.   18/08/2015  Rudolph  Timbó  Rovitex   

5.   27/10/2015  Ipel  Indaial  Baumgarten   

6.   08/12/2015  Baumgarten  Blumenau  Rovitex   

 

 

 


