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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Baumgarten   X  
2   Coteminas  Anna  X 
3   Farbe  Simone  X 
4   Ipel  Fernanda/Morgana  XX 
5   Rovitex  Gabriele  X 
6   Hotel Plaza  Juliana  X 
7   Incofios  Eduardo  X 
 

 
Percentual de Presença da Reunião 85,71% 1 6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 

Abertura 

o Boas Vindas; 

o Apresentação do 
Projeto – Equipe de 
Melhoria; 

 Boas Vindas feita Fernanda Coordenadora do Programa CCQ na IPEL. 

 Apresentação do grupo Ação e Reação, sobre o projeto de adequação 
no fechamento da embalagem da caixa de papelão evitando 
retrabalho. 

 

2. 0 

Boa Prática 

o Resultado do Programa 
CCQ na IPEL 2018 

o Pesquisa realizada com 
circulistas 

o Formulário de registro 
de projeto 

 

 Fernanda apresentou os resultados do Programa de CCQ na IPEL, bem 
como seus indicadores e custo do Programa para a empresa e seu 
retorno anual. 

 Também apresentou a pesquisa realizada com 28 circulistas de sua 
empresa, no qual foi apresentado para todos os gerentes e 
coordenadores para ciência e maior apoio. 

 Foi apresentado o modelo de formulário de registro de projeto das 
empresas participantes da reunião, onde se destacaram o modelo A3 
da Incofios e modelo da IPEL com as planilhas prontas para cálculos de 
retornos de todos os desperdícios e payback. 
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Nº Assunto Detalhamento 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunto do regional VALE 

 

 Ficou definido que a boa prática da próxima reunião será todas 
as empresas que já fizeram MOSTRA Interna trazerem seu 
planejamento/programação/check list etc... 

 O próximo treinamento a ser realizado pela Regional Vale será 
para supervisores/coordenadores de empresas como objetivo: 
como engajar a liderança no CCQ, qual o papel do 
supervisor/coordenador, como motivar as equipes. Simone fará 
cotação com palestrante Kátia Tridapalli. 

 Foi discutido sobre o evento do dia 15/06, Seletiva ao Prêmio 
Catarinense. O evento foi muito bem organizado porém alguns 
pontos a melhorar no quesito jurados foram levantados pela 
empresa Rovitex e todos concordaram que devemos dar maior 
atenção e apoio a esta questão para uma próxima vez. Foi 
levantado ainda pela Gabriele da Rovitex que empresa na qual o 
coordenador é Presidente do Núcleo não participasse do 
Concurso, o grupo discutiu as ideias apresentadas e segue abaixo 
pontos consensados: 

1. Ao final de cada apresentação abrir para perguntas, sobrou 
tempo; 

2. Entregar os resultados ainda no evento, sobrou tempo para 
fazer apuração; 

3. Avaliar melhor os jurados, como garantir que não haja 
contatos entre jurados e empresas participantes... 

4. Abrir discussão em próxima reunião sobre jurados ao Prêmio 
Catarinense: se criar regras como “os finalistas do ano 
anterior são jurados no ano seguinte”, pode prejudicar a 
própria promoção do Encontro que é de expor os melhores 
projetos. 
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Nº Assunto Detalhamento 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro Catarinense 

 Orçamento de brinde para os participantes do encontro, ao invés 
da confecção de camisetas: orçar agenda e caneta 
personalizada. 

 Será marcado com os fornecedores de Som e Decoração dia 
11/07 no local do evento para maiores detalhes. Juliana e 
Simone farão a agenda com eles. 

 Foi discutido sobre o patrocínio das empresas e restou a dúvida 
como as empresas que farão o patrocínio em dinheiro farão o 
pagamento, bem como quando é a melhor época e se receberão 
boleto ou apenas conta para depósito. 

 Foi comentado que deveremos convidar empresas que não são 
nucleadas para participar do evento.  

 Os convites aos diretores terão um convite padrão/formal? 

 Na reunião de julho do estadual que será na Farbe as empresas 
trarão os brindes e os mesmos ficarão na empresa coteminas; 

 Eduardo ficou responsável por montar o vídeo dos 
patrocinadores; 

 Gabriele da Rovitex se colocar à disposição para ser jurada no 
Prêmio Catarinense. 

 Segue atualização do cronograma do evento: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Foto e Fechamento 
A reunião foi muito produtiva, ao final do encontro foi realizada uma 
visita pela fábrica. 

 

Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1. 1
1 

 16/02/18  Coteminas  Blumenau  Ipel 
 Pesquisa de Avaliação Programa 

e Integração Kaizen e GMF 
(CCQ) 

13:15-13:30 = Abertura 

13:30-13:50 = 1º Apresentação 

13:50-14:10 = 2º Apresentação 

14:10-15:30 = Palestra 

15:30-15:50 = 3º Apresentação 

15:50-16:10 = 4º Apresentação 

16:10-16:40 = Coffee 

16:40-17:00 = 5º Apresentação 

17:00-17:20 = 6º Apresentação 

17:20-17:40 = 7º Apresentação 

17:40-18:10 = Apresentação artística 

18:10-18:30 = finalização e divulgação do premio 
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Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

2.   13/04/18  Hotel Plaza  Blumenau  Farbe   

3.   15/06/18  Ipel  Indaial  Hotel Plaza 
 Programa IPEL e Pesquisa. 

Formulário de Registro de 
Projeto. 

4.   17/08/18  Baumgarten  Blumenau  Coteminas  MOSTRA Interna das empresas 

5.   19/10/18  Rudolph  Timbó  Incofios   

6.   07/12/18  Incofios  Indaial  Baumgarten   

 

 

Ações 
Nº O que? Quem? Prazo Status 

1 Passar modelos e quantidades de suportes de papel da 
associação para a IPEL. 

Anna 27/04/2018 
 

2 Sugerir opção de almoço para a Aurora Anna 04/05/2018  

3 Passar tamanho dos lixeiros para Dani Anna 27/04/2018 OK 

4 Realizar orçamento de copo de acrílico de 500ml, sacola e 
caneta 

Todos 11/05/2018 
 

5 Fazer orçamento de bola personalizada (copihaus) Anna 11/05/2018  

6 Fazer orçamento crachá Tati/Fê 20/04/2018 OK 

7 Passar vídeo dos patrocinadores para Eduardo Todos 10/08/2018  

8 Protocolo/cerimonial do encontro Fernanda 10/08/2018  

9 Anna vai ver com Dani para fornecedor entrar em contato 
com Raimundo e ver detalhes 

Anna/Dani 13/07/2018  

10 Finalizar contrato com Dias Produções Simone/Juliana 11/07/18  

11 Falta assinatura de diversos contratos. VER PENDENCIAS DA 
PLANILHA 

Todos 11/07/18 
 

 

12 02 brigadistas e 01 Técnico Segurança Anna 11/07/18  

13 Anna vai passar quantidades de papel Higiênico e toalha. 
Fernanda informar valor disso para constar no 
planejamento. 

Anna/Fernanda 11/07/18  

14 Divulgar Evento na ACIB Fernanda 11/07/18  

15 Ver para ter no mínimo 10 headset e questionar se o telão 
é bom o utilização durante o dia, pois a associação tem 
bastante luz 

Juliana/Simone 
com Dias 
Produção 

11/07/18  

16 Pedir para Dias trazer hino nacional Juliana 11/07/18  

17 Formalizar sugestões de almoço Gabriele 11/07/18  

18 Juliana vai confirmar apresentação artística após receber 
cronograma 

Juliana 11/07/18  

19 Água para o evento, confirmar com águas Joinville Dani 11/07/18  

20 Fazer orçamento também de agenda + caneta Dani/Fernanda 11/07/18  
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personalizada 

21 Troféus como está o andamento desta atividade? Dani/Fernanda 11/07/18  

22 Como será o pagamento dos patrocinadores? Dani 11/07/18  

23 Eduardo vai ver com Dani tempo limite dos vídeos e 
empresas que precisam enviar 

Eduardo 11/07/18  

24 Convidar empresas não nucleadas para participar do 
Encontro Catarinense  

Todos 11/07/18  

25 Convite padrão para autoridades  Daniella 11/07/18  

26 Próxima boa prática cada empresa que fez MOSTRA Interna 
trazer seu planejamento/programação/check list 

Todos 17/08/2018  

27 Orçamento com Kátia Tridapalli para Treinamento de 
Supervisores/coordenadores 

Simone 06/07/18  

 

 
 


