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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Rovitex  Filomena   X 
2   Baumgarten  Daniella  X 
3   Farbe  Polly  X 
4   Rudolph  Marcelo  X 
5   Tecnoblu  Eduardo  X 
6   Coteminas  Priscila  X 
7   Ipel  Fernanda   X 

 
Percentual de Presença da Reunião 100%  7 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1.  Abertura 

 Filomena abriu a reunião agradecendo pela presença de todos e 
apresentando o Gerente de Manufatura Sr. João Eduardo Prado Melo e logo 
após apresentou o vídeo institucional da Rovitex. 

 Sr. João realizou abertura falando de como as empresas estão no mercado 
onde precisam ser mais competitivas e sempre procurar fazer mais com 
menos e acrescentou como o Programa de CCQ é importante para Rovitex e 
que o Núcleo pode contar com a Rovitex para futuros projetos. 

2.  

Apresentação da 
Equipe de 

Melhoria 

 A equipe “Programa Ação”, apresentou seu projeto implantado, onde o foco 
maior é a segurança do funcionário. 

 Antes da melhoria os funcionários tinham disponível uma escada de madeira, 
onde coletavam material em uma prateleira, esta escada não proporcionava 
segurança, assim podendo causar lesões em funcionários. 

 Depois da melhoria a equipe sugeriu uma escada de metal com uma guarda 
corpo, assim garantindo a integridade dos funcionários, sem contar que o 
material é mais leve, agilizou o processo e melhorou a praticidade. A 
funcionária Fabiana Freitas deu seu depoimento frisando a importância do 
projeto. 

 Foi investido um valor de R$ 3.017,00. 

3.  

Apresentação do 
Programa de 

Melhorias da Rovitex 
– EMR 

 Filomena apresentou o Programa de EMR da Rovitex que início em 2008. 

 Onde as equipes podem ter no máximo 6 pessoas e um amigo da equipe. 

 As equipes realizam seu próprio cronograma de reuniões onde podem fazer 2 
reuniões por mês de 30 min ou 1 reunião mês de 1 hora. 

 Os projetos podem ser trabalhados envolvendo os temas de Redução de 
Custo, Produtividade, Segurança e Qualidade, podendo ser PDCA ou Ver e 
Agir, os projetos podem levar ate 90 dias para validação isso irá depender da 
complexidade do mesmo. 

 A Filomena é que registra todos os projetos e realiza a gestão. 

 Atualmente a Rovitex tem um total de 11 equipes, sendo 100 projetos em 
andamento, 45 concluídos e 4 não aprovados. 
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4.  
Informações do 

Estadual 

 Todos os participantes leram a ata antes do dia da reunião e foram tiradas 
algumas dúvidas. 

 Foi frisado que o site ate o momento não será mudado devido o custo. 

 Todos devem lembrar que não pode mais utilizar a palavra TEAL. 

5.  
Informação do 
Regional Vale 

 Foi divulgado na reunião da ACID o Núcleo. 

 O Marcelo está em contato com uma empresa que irá realizar uma visita na 
IPEL. 

6.  
Pendências Encontro 
Catarinense de CCQ 

 Priscila irá verificar com o Torlado se existe uma lista dos eventos que 
ocorreram na Artex este ano e que empresa utilizará para transformador. 

 A Correa foi a que tem o preço mais barato, o Eduardo irá entrar em contato 
para verificar para colocar no contrato a garantia de qualidade do serviço 
prestado. 

 Priscila tem que confirmar a disponibilidade do eletricista Wilson durante o 
evento. 

 Stands a Fernanda está verificando o orçamento. 

 Decoração fechou com o DUDA, onde o mesmo estará na próxima reunião na 
ARTEX para demostrar alguns modelos de decoração. 

 Priscila verificar a questão (valores) e contratação dos 4 garçons. 

 Daniella irá fechar o contrato com a Ambulância e Segurança. 

 Priscila verificar a disponibilidade de lixeiras (20) e fechar coma limpeza dos 
banheiros. 

 Próxima reunião na ARTEX será dia 02/07. 

 Polly ficara responsável em alinhar com o Luan a divulgação no site. 

 Cada empresa (vale) verificar e passar o convite para seus diretores. 

 Polly já entrou em contato com autoridades de Blumenau e irá entrar em 
contato com de Indaial, Luiz Alves e Timbó. 

 Sonorização será verificada a qualidade do Dias caso satisfatória será fechado 
o contrato com o mesmo. 

 Eduardo verificar quais são as regras para ficar isento do ECAD. 

 Reforçar a entrega dos Brindes na reunião de Agosto do estadual (Artex). 

 Priscila verificar preço da água de copinho com a SANAE. 

 Marcelo fechar o contrato com as medalhas e troféus. 

 Todos devem passar tamanho das camisas dos Brigadistas. 

 Confirmado a Ginastica Laboral – Verificar música – Daniella 
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7.  

Treinamentos 2º 
Semestre 
(verificar 

andamento) 

 Polly reservar sala no SENAI de Indaial, para o treinamento de lideres. 

 Polly verificar a participação do desenvolvimento do treinamento do 
Anderson. 

 Será mantido o cronograma planejado para 2015. 

8.  

Momento troca de 
gestão 

Tema: Como as 
empresas fazem 
para divulgar seu 
endomarketing 
interno com os 

projetos de CCQ 
para motivá-los? 

 Abaixo temos alguns itens de como cada empresa realiza a divulgação do 
programa internamente. 

 Rovitex: Realiza comunicação por e-mail, Informativo interno, Visualização In 
loco e Quadro de status de projetos. 

 Farbe: Mural interno, Jornal interno, Padrão de divulgação dos projetos 
finalizados, Mostra Interna. 

 Coteminas: Sala do Programa, Integração (com brinde), decoração do salão da 
gestão do programa, Quadro GMECC, Camisa, Jornal Interno, Mostra, Sala de 
Projetos implantados, Divulgação de fotos, Dinâmicas para integração. 

 Tecnoblu: Mostra Interna, Selo de projeto 100% implantado e brindes. 

 IPEL: Jornal Interno Mostra e semana da Qualidade. 

 Baumgarten: Jornal Interno, Sala do programa, Camiseta, Comunicação por e-
mail, apresentação dos projetos para diretoria e Mostra. 

 Polly frisou de que seria uma boa prática utilizar os displays do refeitório. 

 Verificar a possibilidade de fazer uma mostra, juntando todas as empresas do 
Vale (2016). 

9.  Fechamento 

 Filomena agradeceu a presença de todos. 

 De modo geral a reunião foi avaliada como boa, pois foi atendida a pauta e a 
equipe esta mais integrada e mais comprometida. 

 Ficaram a observação para melhoramos as reuniões paralelas. 

 Para finalizar foi apresentado um vídeo motivacional “A Pedra”, onde realiza 
um comparativo de tudo que a pedra representa deixando uma mensagem 
falando que se apedra pode significar e fazer tudo isso imagina você. 
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Cronograma de Reuniões 2015 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Apresentação 

1.   19/02/2015  Baumgarten  Blumenau  Farbe  Todos 

2.   16/04/2015  Ipel  Indaial  Baumgarten  Rovitex e Coteminas 

3.   18/06/2015  Rovitex  Luiz Alves  Ipel  Baumgarten e Ipel 

4.   20/08/2015  Coteminas  Blumenau  Rovitex  Todos 

5.   15/10/2015  Tecnoblu  Blumenau  Coteminas  Farbe e Rudolph 

6.   10/12/2015  Rudolph  Timbó  Tecnoblu  Todos 

 

 

 


