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18/11/15 | CHAPECÓ

ACIC - AUDITÓRIO I - 18:30
Av. Getúlio Dorneles Vargas, 1748, Centro

LANÇAMENTO 
REGIONAL OESTE

Vagas limitadas
Confirmar presença até 11/11/15 pelo e-mail: aline-ross@auroraalimentos.com.br 

ou pelo telefone (49) 3321 3253 
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 A 17ª edição do Encontro Catarinense de CCQ – Equipes de Melhorias, realizado na Associação Artex em 18/09 reuniu 

aproximadamente 500 circulistas de 35 empresas nucleadas e 14 novas empresas interessadas em adotar a metodologia do 

CCQ e fazer parte do Núcleo. O evento, que acontece anualmente, é uma ação do Núcleo Catarinense de CCQ e objetiva o 

desenvolvimento do potencial criativo das pessoas por meio da troca de ideias, interação entre profissionais das várias 

organizações, entre outros. 

 Na abertura do evento, a presidente do Núcleo Catarinense de CCQ, Márcia Campos, comentou que diante da situação 

atual do país, o momento é oportuno para a implantação e fortalecimento do programa CCQ nas organizações. Que bons 

resultados serão alcançados por meio do envolvimento das pessoas; criação do sentimento de dono e de espaço para sugerir e 

melhorar. Durante o evento os participantes conheceram 20 projetos de melhorias desenvolvidos nas empresas filiadas ao 

Núcleo que foram apresentados em forma de Mostra. 

 

 No palco foram apresentados os 3 projetos finalistas do 4º Prêmio CCQ das empresas Condor, Eliane Revestimentos 

Cerâmicos e Móveis Três Irmãos.  Após a avaliação da equipe de jurados a premiação ficou distribuída da seguinte forma: 1º 

lugar: Projeto “Máquina de descolar painéis” do CCQ Solução da empresa Móveis Três Irmãos; 2º lugar: Projeto 

“Desenvolvimento de método de prensagem para produto diamond 16,5 cm x 19,0 cm do GES Ação e Reação da Eliane 

Revestimentos Cerâmicos e 3º lugar: Projeto “Alteração dos silos de secagem da fórmula presma” do CCQ Soluções da empresa 

Condor. A quarta edição do Prêmio contou com a participação de 11 empresas nucleadas.

 O palestrante Edson de Oliveira fechou a programação do evento com a palestra “Seja um circulista extraordinário 

fazendo mais com menos”. Edson motivou os participantes falando da mudança de atitude, sobre o circulista “medíocre” e o 

circulista de “sucesso” que busca os melhores resultados na vida pessoal e profissional.

A 17ª edição do Encontro Catarinense de CCQ – Equipes de Melhorias foi considerada um sucesso pelas empresas nucleadas.  

O encontro de 2016 será realizado em São Bento do Sul.

17º Encontro Catarinense de CCQ - Blumenau

1º 2º

3º
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DVAL - Equipes de Melhorias do Hospital São José de Criciúma

 Atualmente, com a situação econômica brasileira em crise os Círculos 

de Controle de Qualidade (CCQ) são uma peça fundamental que auxilia muito 

a empresa a buscar reduções de custo, aumento de produtividade e de 

qualidade a qual acarretará em um número menor de peças não conformes ou 

rejeitos de produção. 

 Tudo isso influenciando em uma política de melhoria contínua e 

trazendo um diferencial para as empresas que possuem o CCQ em seu meio. 

 O desenvolvimento de projetos pelos próprios colaboradores que 

estão vivenciando o problema e buscando oportunidades para a eliminação ou 

redução do mesmos é uma das partes mais importantes deste programa, pois 

isto irá trazer uma integração maior entre os colaboradores e  também existe a 

satisfação deles poderem ver um projeto desenvolvido em conjunto por eles 

mesmos sendo posto em prática e trazendo resultados para a empresa como 

um todo.

Sirivaldo José Barbieri

Diretor Pioneiro Baterias

Qual a importância do programa de CCQ para sua empresa?

 Nos dias 25/09 e 02/10, 80 integrantes de Equipes de Melhorias do Hospital São José | Criciúma, participaram de um 

DVAL - Dinâmicas Vivenciais ao Ar Livre. A realização desta atividade teve como objetivo trabalhar as competências 

comportamentais dos circulistas, fortalecer o Programa CCQ e especialmente comemorar os 05 anos do mesmo na Instituição. 

Além dos circulistas e seus respectivos padrinhos/madrinhas, o evento contou com a participação de alguns colaboradores que 

ainda não participam de CCQ, este convite foi feito pelos próprios circulistas. As dinâmicas foram conduzidas pela 

Coordenadora da Qualidade Márcia Campos, Geani Vieira - consultora da Talento e Vanderlei Motta – Coord. RH do HSJosé. A 

reflexão da aprendizagem de cada ação ficou por conta da psicóloga Josiane Javorski. 

 A atividade foi realizada pela primeira vez e teve grande repercussão promovendo desenvolvimento de habilidades, 

trabalho em equipe, confraternização, técnicas de liderança bem como um grande momento de integração entre os 

participantes. Após a realização das dinâmicas propostas os participantes confraternizaram com um delicioso churrasco. 

 O evento foi realizado na Associação SER Eliane, Cocal do Sul, empresa que também é nucleada e como todas as 

outras  são parceiras na realização deste tipo de atividade. Nas dinâmicas os participantes exprimem sentimentos e situações 

inusitadas que requerem trabalho em equipe, proatividade, empenho, participação e comprometimento a medida que fortalecem 

seus laços de confiança e solidariedade.



Edição 9 | Ano 5 | Novembro 2015 | www.ccqsc.com.br

Indicadores do Núcleo de CCQ - 1º Semestre 2015

Sobre o Núcleo Catarinense de CCQ

IDEIAS SUGERIDAS

IDEIAS APROVADAS

IDEIAS IMPLANTADAS

10.111

8.172

4.9771.704
EQUIPES DE MELHORIA

Desenvolvido por: Núcleo CCQ 
Arte: Denízia Satiro
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