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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 66%  4 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1.  Abertura 
 Filomena abriu a reunião agradecendo pela presença de todos e apresentou o 

Coordenador da Qualidade Jardel, que falou da importância que os grupos de CCQ 
têm para Rovitex e agradeceu a visita de todos e desejou uma ótima reunião. 

2.  Novas Empresas 

 Será realizado novamente o cantado por telefone com as empresas que não são 
nucleadas e se inscreveram para o encontro catarinense de 2015 para verificar o 
interesse em estar conhecendo o funcionamento do Núcleo.  

 Fernanda ira 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 EMR ATITUDE apresentou o projeto implantado no ano de 2016 onde que o 
objetivo é diminuir o ruído na sala de lavar quadros. 

 Situação atual: Os operadores de lavação de quadros estão expostos a uma lesão 
quando realizavam a lavação dos quadros, onde o grau de ruído era de 94,2 db onde 
o alcance do raio de ruído chegava a 15 metros com 79,5 db. 

 Sugestão de melhoria: Implantar uma chapa de vidro temperado com intuito de 
amenizar o ruído no momento da lavagem de quadros. 

 Benefícios: melhoria na segurança, pois o db foi baixado para 78db sendo que para 
15 metros ficou em 67db, satisfação do colaborador em realizar a operação e melhor 
conforto para o setor. 
Foi utilizado uma chapa de vidro que estava para ser descartada. 

4.  
Apresentação do 
EMR da Rovitex 

 Filomena apresentou a cartilha das Equipes de Melhoria Rovitex (EMR), que teve 
algumas mudanças em relação ao ano de 2015. 

 As equipes podem ser de 3 a 6 pessoas de e os Supervisores e Manutenção não 
podem mais participar como integrantes de equipe de melhoria, apenas como amigo. 

 As reuniões devem acontecer no mínimo uma vez no mês e no máximo 2 vezes com 
duração de até 30 minutos. As reuniões podem ser feitas durante o horário de 
trabalho e na sala mais próxima ao setor. 

 Em 2016 o foco será Redução de Custos. Projetos de Segurança, Sustentabilidade, 5'S 
e Qualidade também serão validados, porém cada um terá uma pontuação 
diferenciada. 

 Apresentou a estrutura, responsabilidades e régua de pontuação do programa 2016. 
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Nº Assunto Detalhamento 

5.  
Informação do 

Estadual 

 Priscila transmitiu os principais assuntos discutidos na última reunião do núcleo 
Estadual, conforme Memorial de Reunião 19/05/2016. 

 Foi passado mais informações sobre o encontro em São Bento do Sul. 

 Quanto à revisão do Estatuto, está etapa foi concluída. 

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

 Foi conversado como ira funcionar a eleição da coordenação do núcleo de 2017. 

 Abaixo temos a tabela, com os primeiros e segundos representantes por empresa. 

Empresa 2º Representante 2º E-mail 

Baumgarten   
 Coteminas Anna Laura Spudeit gmecc.blu@coteminas.com.br 

IPEL Deise J. Gueths de Souza qualidade@indaialpapel.com.br 

Rovitex      

Rudolph    
 

Farbe 
Josiane de Melo Carvalho 
Campos josiane.campos@farbe.com.br 

 Abaixo temos a tabela de pendências do estadual. 

Empresa 1º Representante E-mail 

Baumgarten Daniella Macarini Heuer daniellamacarini@baumgarten.com.br 

Coteminas Priscila Sens Matos koling priscila.matos@coteminas.com.br 

IPEL Fernanda Faggiani qualidade01@indaialpapel.com.br 

Rovitex  Filomena Wilpert filomena.wilpert@rovitex.com.br 

Rudolph  Marcelo Murara marcelo.murara@rudolph.com.br 

Farbe Priscilla Malveira priscilla.malveira@farbe.com.br 

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 Em andamento 

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 
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Nº Assunto Detalhamento 

6.  Informações do Vale 

 Treinamento para Líderes de Equipe CCQ, foi realizado na Coteminas (Artex) no dia 
17/05 das 08h30min às 15h30min onde foi avaliado como muito produtivo. 

 Treinamento para Supervisores: será na ACIDI (Indaial) com a data de realização dia 
24/08, sendo que Daniella ira passar por e-mail para confirmação de todos. 

 Na Reunião do estadual de setembro quem ira participar será a Daniella e Filomena, 
pois Priscila estará em viagem. 

7.  Atividades 

Responsável Atividade Prazo 

Priscila 
Cobrar no estadual para mandar os e-mails para as pessoas 
que estão na tabela nesta ata. 

Próxima 
reunião 
Estadual 

Daniella Levar para próxima reunião do vale a ultima ata. 18/08 

Priscila Enviar o brinde para Rovitex 24/06 

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. 

18/08 

8.  Boas Práticas 

 No período da manhã foi realizada a reunião e na parte da tarde foi visto como a 
Baumgarten passa o treinamento para suas equipes de PDCA e ferramentas da 
Qualidade.  

 Para a próxima reunião não ficou definido uma boa práticas. 

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. 

  
 
 
 
 
 
 

Cronograma de Reuniões 2015 
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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   

 

 

 


