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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

1  Baumgarten  Daniella  X 
2  Coteminas  Priscila  X 
3  Farbe  Simone/Priscila  X 
4  Ipel  Fernanda/Morgana  X 
5  Rovitex  Gabriele/Jardel X  
6  Rudolph  Marcelo  X 

 
Percentual de Presença da Reunião 83% 1 5 

 
Nº Assunto Detalhamento 

1.
Abertura  Simone, Coordenadora de CCQ da Farbe, abriu a reunião agradecendo a presença de 

todos e deu as boas vindas aos participantes. 

2. Treinamento 
para líderes de 

equipe de 
melhoria 

 O treinamento foi realizado pela Daniella da Baumgarten com auxilio da Simone e da 
Priscila. No geral foi avaliado como ótimo e muito bom. Daniella fará a tabulação das 
pesquisas e passará resultado a todos. 

3.

Informações do 
estadual 

 Foi feita leitura dos principais pontos da ata referente a última reunião do Núcleo 
Estadual de CCQ que aconteceu dia 24/11/2016. 

 Foi comunicado a respeito das empresas Weg e Pioneiro que solicitaram desligamento 
do núcleo, será encaminhada pesquisa de desligamento para estas empresas. 

 Quanto ao pagamento do coffee das reuniões regionais, foi estimado um orçamento de 
12R$ por pessoa para treinamentos e reuniões regionais quando as empresas que 
cediam não possam pagar o Coffee. Foi comentado que o núcleo poderia pensar na boa 
prática de fazer a compra dos produtos para o coffe em supermercado, fica mais em 
conta financeiramente. 

 Encontro Catarinense: recebemos reclamações quanto ao espaço, didática da palestra e 
o fato de algumas empresas levarem brindes na mostra. 

 Prêmio Catarinense: Deixar regras mais claras e criar um banco dados com histórico de 
relatórios modelos dos ganhadores. Avaliadores: Ficou definido que cada regional deve 
levar uma proposta de avaliador, no núcleo regional Vale definimos que será a Priscila da 
empresa Coteminas. 

 Treinamento para coordenadores de CCQ: O resultado das avaliações demonstrou que 
foi muito proveitoso. 

 Foi comunicado que a pauta das reuniões estaduais deve ser discutida com os regionais 
antes, se houver assuntos de interesses em comum deixar para que os regionais tenham 
conhecimento antes. 

 Elaborar um histórico das empresas contatadas onde o núcleo catarinense foi 
apresentado, para termos um controle das empresas que já contatamos. 
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Nº Assunto Detalhamento 
4.

Informações do 
estadual 

 Deve ser especificado se pelo fato de ter uma reunião em cada regional deixamos de 
fazer uma no nosso regional, isso não ficou claro. 

 Sugestões para 2017: - Dividir orçamento para treinamentos por regional; ter boas 
práticas nas reuniões; rever a questão de Lean e CCQ no papel do núcleo; promover um 
contato/intercâmbio com outros núcleos de outros estados como MG e RS que tem 
Lean, CCQ e Kaizen; Ter uma medição do retorno que o CCQ trás através dos projetos 
implantados em valores (R$) anuais. 

 Lembrar que teremos que mandar email com informações para 
contatoccq@gmail.com, com dados atualizados: Indicadores do programa - % de 
adesão - Nº de equipes - Nº ideias implantadas - Nº de ideias sugeridas (2017);  

 Para entrar na área de download é uma senha única conforme POP 8 

5.

Informações do 
VALE 

  Definimos um calendário para enviar as notícias para o site, conforme POP 06, 
lembrando que não interfere em mandarmos mais:  

Mês Empresa Mês Empresa 
Janeiro Ipel/Baumgarten Julho Baumgarten 

Fevereiro Rudolph Agosto Rudolph 
Março Baumgarten Setembro Ipel 
Abril Coteminas Outubro Farbe 
Maio Farbe Novembro Coteminas 
Junho Rovitex Dezembro Rovitex 

 Definimos também uma programação de participação nas reuniões estaduais, 
fazendo revezamento entre uma empresa do Vale e a Baumgarten: 

Mês Empresa 
Janeiro Farbe 
Março Rovitex 
Maio Ipel 
Julho TODOS 

Setembro Rudolph 
Novembro Coteminas 

 Definição da Gestão 2017/2018: 
Coordenadora: Daniela (Baumgarten), Vice : Marcelo (Rudolph) e Secretária: Simone 
(Farbe) 
 Planejamento dos treinamentos para 2017:  
Em Maio faremos um treinamento DVAL, responsáveis pela organização Farbe e 
Rudolph. Em Junho faremos um treinamento para Supervisores, responsável IPEL. Em 
Setembro faremos outro DVAL, responsável Coteminas e Rovitex. 
Os membros do Vale discutiram sobre a ideia de fazermos uma mostra do Vale, com 
exposição de dois projetos por empresa, talvez aberto ao público, em um sábado 
pela manhã, com avaliadores de outros regionais e premiação. 
Observações: reuniões do vale vão alternar entre segundas e sextas feiras. 

6.   
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Nº Assunto Detalhamento 

Item Responsável Prazo 

Passar email com melhorias 2017 para estadual Daniella 17/12 

Elaborar histórico das empresas contatadas Priscila Janeiro 

Responder empresas contatadas Todos 17/02 

Mandar noticia uma vez por mês Todos Cronograma 

Atualizar as informações da empresa para o site Todos 17/02 

Calendário de eventos 2017 passar datas para Simone Todos 17/02 

7.

Plano de Ações 

Sugestões de assuntos a serem abordados nas reuniões 
para troca/Boa prática. (email Simone) Todos 17/02 

Planejamento do Treinamento 2017 

Tipo de 
Treinamento Local Data Responsável Foco Objetivo 

Treinamento 
Líder Verificar Maio Farbe e Rudolph Trabalho em Equipe  

Treinamento 
Líder Verificar Abril Coteminas e 

Rovitex (verificar Mostra)  

8.

Supervisores Verificar Junho IPEL Estimular a participação destes 
no programa  

9. Fechamento  Reunião foi boa, produtiva e positiva. 

 
Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

 17/02/2017  Rudolph  Timbó  Farbe  (fazer parte da tarde) 

 28/04/2017  Baumgarten  Blumenau  Ipel   

 09/06/2017  Ipel  Indaial  Coteminas   

 18/08/2017  Rovitex  Luiz Alves  Rudolph   

 16/10/2017  Farbe  Indaial  Baumgarten   

 11/12/2017  Coteminas  Blumenau  Rovitex   
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