
MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 13/06/13 Horário: 13 ás 17:00 horas Local: RUDOLPH USINADOS S/A

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente Presente

1  Rovitex  Filomena X
2  Baumgarten  Gigriani X
3  Farbe  Pollyane  X
4  Rudolph  Marcelo / Jair X
5  Brandili  Fábio X
6  Coteminas  Rafael X
7  Arber  Larissa X
8  Tecnoblu  Larissa X
9  Ipel  Michelle X
10  

Percentual de Presença da Reunião 100,00% 8

Assunto Detalhamento

1.
Abertura

 Jair, representando a empresa Rudolph Usinados S/A, desejou a todos Boas Vindas
e  apresentou  o  vídeo  Institucional  da  empresa  e  comentou  sobre  os  produtos
fabricados pela a empresa, ressaltou que a empresa não possui produtos de marca
própria e que apenas trabalham em cima de projetos de outras empresas. 

2. Apresentação da
Equipe Rudolfinos

 A  Equipe Rudolfinos,  foi criada em 2014 e até o presente momento está com 83
ideias implantadas.

 Descrição do Problema:
 Alto  custo  com a compra  de uma ferramenta  chamada Macho M 05  código

3MAM/000500RRRCA
 Situação anterior:

 Essa  ferramenta  era  utilizada  para  fabricar  em média  2000 peças  e  depois
substituída por outra nova;

 O custo  médio  da  ferramenta  é  de  R$  130,60.  Em 2012 foram gastas  607
ferramentas gerando um total de R$ 79.270,2

 Proposta:
 Fazer refiação da ferramenta, reduzindo o consumo em 50%;

 Resultados:
 Redução no consumo das ferramentas;
 O custo para reafiar a ferramenta é de R$29,80 com revestimento;
 Custo total na ferramenta será de R$130,80 mais o custo do refiamento, logo

somado gera um total de R$160,60/2= R$80,30 por ferramenta consumida.
 No ano de 2012 foram usadas 607 ferramentas, com o valor atual seria gasto

somente R$ 48.742,10;
 Retorno obtido foi de R$ 30.000,00.

 Rafael,  coordenador  do  programa  da  empresa  Coteminas,  presenteou  todos  os
integrantes da equipe.

3.
Boa Prática –
Segurança no

Trabalho

 Jair Ferrari, técnico de segurança da Rudolph S/A, apresentou como boa prática a
Segurança da empresa. Falou sobre o objetivo, que atualmente é zero acidentes e
comentou  o  histórico  dos  últimos  anos,  sendo  que  em  2010  obtiveram  14
colaboradores acidentados com afastamento, 2011 foram 9, 2012 foi 6 e em 2013
estão com 5 acidentados. 

 Passou um vídeo e ressaltou que a Rudolph não preza somente pela segurança do
colaborador dentro da empresa, e sim em casa, no trajeto...
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4.
Ações – Formas de
cálculo de redução

de custos.

 Todos comentaram como é feito o cálculo de custos/retorno financeiro dos projetos,
e de forma geral,  hoje a maioria não possui um sistema que faça esse cálculo,
apenas tabelas, formulários para servir de auxílio, e contam também com a ajuda do
setor de controladoria da empresa.

 Pollyane, da empresa Farbe Têxtil compartilhou dizendo que uma vez na semana,
as  Quartas-Feiras das  13h  as  15h  os  setores  de  apoio  da  empresa  ficam
disponíveis para auxiliarem as Equipes nessa questão de cálculos e em outras que
houver necessidade.

5.
Pontos positivos e

negativos do
Treinamento para

Supervisores

 Filomena e Larissa, comentaram que o treinamento de Supervisores que aconteceu
na Baumgarten foi muito proveitoso, teve muitos pontos positivos, elogios, e falaram
a importância de termos esses treinamentos ativos no núcleo. Assim conseguimos
capacitar cada vez mais as pessoas.

 Um dos pontos negativos, foi que nós não fizemos a avaliação do treinamento ali no
momento, por isto foi sugerido fazer um modelo de avaliação padrão do núcleo,  e
quem se prontificou a ficar responsável pelo desenvolvimento dessa avaliação foi a
Pollyane, sendo que todos ficaram responsáveis por mandar o modelo usado na
empresa de cada um.

 Como forma de agradecimento, foi definido, que será comprada uma cesta de café
da manhã para a Patricia que foi a ministradora do treinamento, Analista de R.H da
Baumgarten.

6. Informações do
Estadual

 Fábio,  presidente do Núcleo Regional do Vale, passou as informações da última
reunião  do Estadual.  Comentou que  foi  aprovado o orçamento de fazermos um
brinde  padrão,  para  entregar  para  as  equipes  de  CCQ  que  apresentam  nas
reuniões.

 Todos devem enviar 2 fotos de CCQ da empresa para a Daniella da empresa Adlin
daniella@adlin.com.br,  quanto a data, não temos uma data definida ainda, mas já
pode ser enviada.

 Todas as empresas nucleadas, podem estar desenvolvendo uma logo para o 15°
Encontro de CCQ, apenas uma logo será escolhida e haverá uma premiação para a
logo selecionada.

7.
Informações do

Regional

 Foi  cogitado  como  sugestão,  a  cada  reunião  uma  empresa  apresentar  o  seu
programa de CCQ, objetivo, régua de avaliação...  Para a próxima reunião, ficará
responsável  a empresa Coteminas,  que é a empresa onde será feita  a próxima
reunião.

 Fábio  ficou  responsável  para  contatar  com  Orlando  (WEG),  a  respeito  do  2º
Treinamento para Supervisores que acontecerá em agosto na empresa Rovitex. 

 Gigriani  ficou  responsável  para  verificar  com  a  Sirley  (DUAS  RODAS)  o
procedimento correto para a compra das canecas.

 Comentamos que seria ideal, se caso haver mais uma empresa nucleada no Vale,
estar definindo uma empresa madrinha, para auxiliar e passar as coordenadas para
a nova empresa, para não sobrecarregar somente uma empresa.

8. Fechamento da
Reunião

 Todos avaliaram a reunião positivamente.

 Visita ao parque fabril.
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9.

            Reuniões Regional do Vale

             Quando                   Onde                  Brindes                  Boa Prática             Status

14/Fevereiro            Farbe                     Arber                         Farbe                       OK

11/Abril                    Arber                      Rovitex                     Arber                        OK

13/Junho                 Rudolph                  Coteminas                Rudolph                   OK

08/Agosto                Coteminas              Baumgarten             Coteminas

10/Outubro              Baumgarten            Brandili                     Baumgarten

12/Dezembro          Brandili                    Farbe                        Brandili

Cronograma de Atividades do Núcleo do VALE

O QUE COMO QUEM ONDE QUANDO
RESPONSÁVEL

PELO
CONTATO

STATUS

Curso para
coordenadores

Para o curso de coordenadores, foi cogitado
em trazer empresas não nucleadas para

participarem do treinamento, devido ao baixo
número de participantes.

Público alvo: Coordenadores de equipes de
melhorias.

?
Farbe Têxtil Julho

Fábio
No prazo

Curso sobre
Custos, Retorno

sobre investimento

Este tema pode ser incluso no treinamento
para coordenadores. Valmir Embraco Fevereiro Polly

Pendente

Treinamento de
líderes

Foi planejado para o ano, dois treinamentos
para líderes, em virtude dos treinamentos

serem remodelados, (onde será trabalhado
com TEAL) e sua aplicação exigir maior

preparo.
Público alvo: Líderes de equipe de melhoria.

Jussara e Susan
Coteminas

Brandili
Março

Setembro
*

Coteminas OK
Brandili 

Treinamento de
supervisores

Para o curso de Supervisores, foi cogitado em
trazer empresas não nucleadas para

participarem do treinamento.
Público alvo: Supervisores.

*
Baumgartem

Rovitex
Abril

Agosto
Susan / Fábio

Baumgarten OK
Rovitex

Workshop

TEMA: Alavancando resultados através da 
adoção de Programas de Melhoria
Público alvo: Diretores de Empresas 
Nucleadas e os respectivos Representantes 
dos Programas de Melhoria
Quantidade: 80 pessoas
Programação prevista:
1. Entrada: coffee-break 
2. Abertura: divulgação do Núcleo e 
Motivação
3. Palestra: Alavancando resultados através 
da adoção de Programas de Melhoria 
intercalando com: 
 Depoimento: Motivação
 Depoimento: expectativas com o programa 
(empresa novata)
Depoimento: rotina em andamento – 
(programa implantado recentemente, case de 
sucesso) 
4. Encerramento: apresentação de uma 
equipe de melhoria (pode ser a vencedora do 
1º Premio Catarinense de CCQ)
5. Entrega dos brindes.

Valmir
Senai

Blumenau
13 ou

20/03/2013
Larissa

OK
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