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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01   Anjo  Geani  X 
02   Eliane  Andreia/Luan  X 
03   Ceusa  Ederson X  
04   Copobrás  Heder  X 
05   Hospital São José  Ana Luzia  X 
06   ICON  Maicon  X 
07   Laboratório Búrigo   Gisele  X 
08   Delupo (ouvinte)  Mayara  X 

Percentual de Presença da Reunião 87,5% 1 7 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  Abertura – Copobrás 
 Heder deu as boas vindas ao pessoal do Núcleo e Marilésia comentou um pouco sobre o 

Programa de Melhoria Contínua da Copobrás que existe há 6 anos e já teve retorno de mais 
de 15 milhões. Sr. Alisson também falou um pouco sobre as melhorias obtidas. 

02  
Apresentação EMC 
Incomir – Copobrás 

 O projeto VOID VERMELHO foi apresentado pelo grupo INCOMIR da Copobrás: 
 Problema: Alto índice de perda no item de produto 704062 (Void nivel 05) produzido na 

rebobinadeira; Baixa produtividade na Rebobinadeira; Média de perdas 47,5 %. 
 Situação anterior: Numero limitado de pistas (rolos), atualmente 09 pistas com perda de 

47,5% de refile; Largura de impressão 3,5 cm com 9 pistas; Largura da bobina 60 cm,  sendo 
que 28,5 cm era sucatado; Largura do violado usado no envelope 3,5 cm, sendo 1 cm 
transparente e 2,5 chapado vermelho; Refile na rebobinadeira 3 cm para cada pista mais 2 
cm das laterais, gerando uma perca  no refile de 5 cm; Produto final com 9 pistas na 
rebobinadeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desvantagens: Bobina não é aproveitada totalmente; Número limitado de pistas; Utilizado 

apenas 9 pistas (rolos) de 3,5 cm de largura para uma  bobina de 60 cm; Alto índice de perda 
de 47,5% de refile; Baixo aproveitamento de máquina. 

 Situação proposta: Fazer uma bobina com violado chapado vermelho por inteiro; Aproveitar 
melhor a divisão entre as pistas (rolos), reduzindo o refile. 

 Especificações Proposta: Largura de impressão 58,00 cm; Largura da bobina 59,5 cm; 
Largura do violado usado no envelope 2,5 cm; Refile de 2 cm na rebobinadeira; Produto final 
passar de 09 para 23 pistas na rebobinadeira. 

Bobina com 60 cm Perda no refile de 3 cm em 
uma pista 
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N. Assunto Detalhamento 

02 
Apresentação EMC 
Incomir – Copobrás 

(continuação) 

 

     
 
 Vantagens: Aumento no aproveitamento de máquina de 255%; Contribuição na eficiência 

produtiva de cada processo; Diminuição de perda (47,5% para 3,42%). 
 Gastos com implantação: Para implementação do Projeto Void Vermelho foi necessário os 

seguintes materiais: 
 

 

Materiais Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Comprado: 

Cilindro para clichê 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Custo Total com o projeto R$ 1.200,00 

 
 Economias geradas:  

Redução (Custo kg) 

Período Antes da Implantação:                                   
01/11/2013 a 28/02/2014 

Demanda Kg 608,7 

Custo R$/kg 13,74 

 

Período Depois da Implantação:     
01/03/2014 a 31/07/2015 

Demanda Kg 608,7 

Custo R$/kg 9,92 

 

Benefícios 
mensuráveis 

Redução 
de custo 

Kg 

Redução Perda - 
Refile 

Retorno 
Mensal 

Previsão 
Anual 

Retorno em 
16 meses 

3,82 R$/kg 
De 47,5 % para 

3,42 % 
R$ 

2.325,23 
R$ 

27.902,76 
R$ 

37.203,68 

 
Amortização: Estima-se a previsão da amortização do projeto em 15 dias. 

03  Verificação Pendências 
 Gisele passou orçamento das camisetas camufladas a serem confeccionadas para uso 

dos coordenadores no DVAL, 20,00 cada. Decidimos fazer uma de cada. 

Bobina com 23 
pistas (perda 
de 1 cm em 
cada lado da 

bobina)  
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N. Assunto Detalhamento 

04  
Feedback reunião 

estadual na Empresa 
23/07/2015 

 Luan passou: 
 
 POP (novos) estão no site. 
 Brindes para sorteio no 17 Encontro Catarinense: a empresa que quiser, pode levar. 
 A reunião estadual de 18/11/2015 será em Chapecó para  realização dom planejamento 

2016. É interessante que todos participem, podemos fechar uma van, se houver 
interesse de mais empresas da regional sul. 

 4 Prêmio Catarinense CCQ: as finalistas foram Eliane, Condor e Móveis 3 Irmãos. 
 Almoço para o 17 Encontro (restaurante próximo ao local do evento): será R$ 21,50 por 

pessoa (quem quiser, pode reservar direto com Polyane). 
 Próximo Encontro Catarinense: São Bento do Sul. 
 Fotos para vídeo a ser passado no dia do 17 Encontro: devem ser enviadas ao Luan. 
 Indicadores do 1 semestre 2015: devem ser encaminhados para o Luan. 

05 Boa Prática – Ceusa  Não houve devido falta da empresa. 

06 
Acompanhamento dos 

Planos de Ação 

 Heder repassou todos os planos e houve algumas mudanças: 
 
 Sindicato saúde: Gisele e Ana Luzia vão entrar em contato (até 30/10). 
 Sindicato químico: Geani vai entrar em contato (até 30/10). 
 Sindicato metalúrgico: Maicon vai entrar em contato (até 30/10). 
 Empresas interessadas do Núcleo CCQ: Cristal embalagens (Luan está em contato), 

SATC (Geani está em contato), Forauto (Gisele e Marcia estão em contato). 
 Participação programa Ponto a Ponto (Karina Farias). Maiara ficou de verificar possível 

participação (até 10/09). 
 Pesquisa de clima: Ok, vamos aplicar em novembro. 
 POP de inclusão de novas empresas: finalizar. 
 Prática de depoimentos dos diretores postados no site do Núcleo CCQ, respondendo a 

pergunta “Qual a importância do CCQ na sua empresa?”: será iniciado pelo diretor do 
Laboratório Búrigo. Seguindo a ordem: HSJ, Anjo, ICON, Eliane, Copobrás e Ceusa. 

 Tivemos a ideia de fazer uma descrição de cargo para o coordenador de CCQ e, a partir 
disto, ter uma proposta de treinamento para os mesmos. 

07 
Prática de coordenação – 

HSJ 

 Ana Luzia apresentou as práticas do HSJ: 
 
 Coffee Special: para as equipes que tem mais projetos implantados no bimestre analisado.  

Os funcionários recebem um convite para participar do café, o qual tem a presença da 
direção e gerentes do hospital. O ambiente é decorado e há a apresentação de slides com 
mensagens de reconhecimento e motivação ao grupo. Os principais benefícios obtidos é 
motivar as equipes a implantarem seus projetos e divulgação do CCQ. 

08 DVAL para Supervisores 

 O DVAL do dia 20/08/2015 foi cancelado e transferido para 10/09/2015. Com a participação 
de 30 pessoas na SER Eliane. Condução (Gisele), Incomodação/Pressão (Heder e Maicon), 
Coffee (Andreia), Fechamento/Reflexão (Geani, porém fica a confirmar Josi do HSJ e 
Micheline). 

 Maicon ficou de verificar coletes para identificação das equipes. 
 Gisele ficou de providenciar as camisetas camufladas. 
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N. Assunto Detalhamento 

09 
Estudo Dirigido – 

Reconhecimento e Régua 
de Avaliação 

 Hospital São José: critérios de avaliação (regularidade nas reuniões, organização da 
equipe, projetos Ver e Agir implantados, projetos PDCA implantados, retorno 
financeiro, abrangência, divulgação dos projetos implantados pela equipe, 
desenvolvimento e aprendizado e cidadania e voluntariedade). Régua de pontuação: 
ouro – 220,00, Prata – 150,00 e Bronze – 80,00. Reunião de líderes (sorteio de brindes), 
encontro padrinho (café, brindes), ideias implantadas (café especial com Direção), 
integração de equipes (café), encontro apresentação de ideias (almoço ou café, 
chocolates, sorteio de brindes), cupons ideias implantadas (sorteio de brindes), mostra 
interna (vale brinde conforme pontuação, vale 300,00 para 1 lugar, vale pizza, stand 
mais criativo, brindes para sorteio). 

 ICON: regularidade em reuniões, organização do grupo (nome, cronograma de 
reuniões, todas as atas de reuniões, manual do GMI em mãos, presença nas reuniões), 
programa 5S, ideias Ver e Agir, Ideias PDCA, ideias com redução de custo., pontuação 
relâmpago. 

 Eliane: café com a direção, Ideia Destaque do Ano, sorteio de brindes, jantares, 
premiação dos projetos (PDCA, Ver e Agir, reuniões, classificação do projeto, retorno $, 
extensão do projeto (unidades), campanha do agasalho, apresentação interna, doação 
de sangue, medula óssea, participação em outros eventos, visitação de projetos 
(mostras)). 

 Copobrás: regularidade nas reuniões, formulários de inscrição de novas equipes EMC 
com cronograma de reuniões anual, registro de todos os projetos, documentos de 
todos os projetos, documentos do programa EMC disponíveis na pasta da equipe, 
assiduidade dos membros nas reuniões, projetos, situação dos projetos está registrado 
corretamente, resultados gerados, participação em eventos, campanhas, projetos 
realizados, projeto implantado em outras unidades, Ideia Destaque. 

 Anjo: projetos categorizados em Criatividade, Melhoria, Redução e Qualidade de Vida. 
Classificação Ouro, Prata e Bronze. Distribuição de brindes (depende dos pontos de 
cada projeto). Regularidade nas reuniões / organização do grupo (pasta, documentos, 
etc.) / participação em reunião mensal de líderes / divulgação de ideias (café, visita, 
mostra, etc.) / voluntariado / treinamentos / ideias aprovadas e implantadas / 
categoria atendida (organização, redução, melhoria, saúde, meio ambiente) / aplicação 
do PDCA / resultados gerados ($, eliminação de risco, organização, produtividade, 
saúde, meio ambiente). 

 Laboratório Búrigo: participação nas reuniões, PDCA e Ver e Agir, quantidade de 
projetos Ouro, Prata ou Bronze, classificação dos projetos, treinamentos, participação 
em eventos externos, Feia de Ideias e Soluções. Prêmios (viajem, happy hour ou 
passeio, jantar). Premiação do Projeto Show de Bola anual. 

10 Lembretes 
 Próxima reunião estadual – 20/08 – Coteminas 
 DVAL para Supervisores – 10/09 – SER Eliane 
 Próxima reunião regional sul – 08/10 – ICON 

11 Avaliação da Reunião 
 Só não fizemos a boa prática, devido falta da Ceusa, mas todos os itens foram 

discutidos e o Estudo Dirigido voltou a ser feito, muito bom. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
 Encaminhar e-mail para Ederson formalizando 

falta na reunião e função secretário. 
 Gisele 31/08/2015  

02   Providenciar camisetas camufladas para DVAL.  Gisele 09/09/2015  

03   Encaminhar depoimento do diretor para Luan.  Todos 30/09/2015  
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Anexo 01 – Acompanhamento de Indicadores Núcleo (Frequência nas Reuniões) 

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 75% 3 x x x

2 Ceusa 75% 3 x x x

3 Copobrás 100% 4 x x x x

4 Eliane 100% 4 x x x x

5 Hospital São José 100% 4 x x x x

6 ICON 75% 3 x x x

7 Laboratório Búrigo 100% 4 x x x x

8 Delupo (ouvinte) 100% 2 x x

4

7 7 6 7 0 0

1 1 2 1 8 8

88% 88% 75% 88% 0% 0%

Empresas % P
2015

Total de Reuniões 2015

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 48%
  

 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 
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Anexo 03 – Planejamento de Reuniões/Eventos Ano 2015 – regional sul 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

12 de Fevereiro 
Anjo 

----- ----- HSJ 
Treinamento de Líderes/ 

Supervisores - TEAL 

19 de Março 
DVAL para Líderes 

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

9 de Abril 
HSJ 

HSJ Lab. Búrigo Eliane Integração de novos grupos 

11 de Junho  
Ceusa 

Ceusa Copobrás Anjo Treinamentos 

12 de Agosto  
Copobrás 

Copobrás HSJ ICON 
Reconhecimento e Régua de 

Avaliação 

10 de Setembro 
DVAL para 

Supervisores 
----- ----- ----- ----- 

 08 de Outubro 
ICON 

ICON HSJ Ceusa Palestra 

10 de Dezembro 
Eliane 

Eliane ICON Lab. Búrigo Planejamento 2016 

 

 


