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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Baumgarten  Daniella  
2   Coteminas  Priscila  X 
3   Farbe  Simone  X 
4   Ipel  Tatiana   X 
5   Rovitex  Gabriele  X 
6   Rudolph  Marcelo  X 
7   Hotel Plaza  Juliana  X 
8   Senai  Viviane  
9   Incofios  Denis  X 

 
Percentual de Presença da Reunião 83% 2 10 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 Abertura 

 Simone, Coordenadora de CCQ na Farbe, abriu a reunião dando as boas vindas aos 
participantes. 

 Um grupo de melhoria apresentou seu projeto aos participantes e em seguida Priscila 
iniciou as apresentações e Simone comentou a boa prática de seu Programa de 
Melhorias na empresa. 

2.  
Apresentação 

Núcleo 

 Priscila dispensou a apresentação do Núcleo, por todas as empresas visitantes já 
conhecerem. Foi ressaltado que esta foi a 3º participação da empresa Incofios na qual 
deverá apresentar um parecer sobre sua adesão ao núcleo. 

3. 0
6
3 

Encontro 
Catarinense de 
CCQ / Prêmio 
Catarinense 

 Priscila ressaltou que a divulgação do encontro catarinense está no site com todas as 
informações necessárias, as empresas devem fazer as inscrições até 20/08/17. 

 Os valores da inscrição ficou R$25,00 para empresas nucleadas e R$ 50,00 para 
empresas não nucleadas. 

 O local do evento foi alterado para Cocal do Sul, conforme endereço na divulgação do 
site. 

 O valor do almoço ficou em R$ 30,00 no qual deverá ser feito mediante reservas, com a 
regional sul. 

 Priscila solicitou que todas as empresas do vale separem brindes para que sejam 
sorteados no dia do encontro. Entregar na empresa Ipel até dia 14/07. 

 As empresas que quiserem participar com projeto na MOSTRA deverão enviar e-mail 
para região Sul. Nota: Não poderá ser entregue brindes na Mostra, quem tiver, 
direcionar para ser sorteado no encontro. 
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4.  

Assuntos do 
estadual 

 Foi decidido pelo estadual que o informativo de divulgações da notícias apesar de não 
ser tão necessário pois já temos informações no face do núcleo, se manterá por ser um 
informativa gratuito. Nota: Manter as informações do site sempre atualizadas. 

 Ficou decidido que não serão consideradas presença que se fizerem por meio de 
videoconferência, nas reuniões. 

 Para tentar resgatar a regional Oeste, foi definida uma equipe composta por 
representantes de cada regional, que entrarão em contato com empresas que saíram do 
núcleo para fazer o convite de retornarem ao núcleo ou incentivar que promovam o 
programa.  

 Trabalho de divulgação sobre CCQ e Lean no site, está sendo desenvolvido, para não 
perdemos mais empresas somente para o Lean, pois os dois podem se trabalhar juntos. 

 Coffe em reuniões : Se a empresa que sediar a reunião não puder bancar, o mesmo deve 
ser considerado até R$ 8,00 por participante presente. 

 Financeiro: Conta já está desbloqueada; treinamentos devem ter orçamento pré-
aprovado pelo núcleo. 

 Priscila comentou sobre a saída da empresa Marisol do núcleo catarinense que teve por 
consequência a saída da Presidente do Núcleo Andréia da Marisol. Assumindo a 
presidência Daniella da Baumgarten e Gisele da Condor como vice-presidente. Estamos 
com a vaga de Relações Públicas ainda em aberto. 

 Será feito um e-mail padrão para quando houver faltas de alguma empresa nucleada. 
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5.  

Assuntos do 
regional VALE 

 Foi feita uma avaliação rápida sobre o treinamento para líderes de equipes de 
melhoria, o DVAL preparado por Simone e Marcelo, onde pudemos levantar 
pontos fortes e também pontos fracos para aprimoramento. 

 Dos pontos fracos, o Marcelo sugeriu termos preparado um check list pra os 
próximos treinamentos para ajudar no planejamento e evitar que esqueçamos de 
algo. 

 Foi discutido sobre os horários dos treinamentos, para que sempre que possível 
intercalar os períodos em função de não tirar colaboradores de seus horários de 
descanso. 

 Em função do assunto acima, fica a dica de cada empresa verificar com seu setor 
de RH para que, pensando em evitar alguma passivo trabalhista, verificasse a 
melhor maneira de agir com grupos de melhoria X voluntariado. 

 Em função da troca do local da reunião, devido ao treinamento acima, é 
necessário fazer um novo cronograma das reuniões do vale. Simone fará. 

 Tatiana da Ipel ficou de verificar com a Fernanda será irá indicar outro 
palestrante para o Prêmio Catarinense. 

 Com a nova decisão do Núcleo Catarinense em aceitar empresas que premiam 
seus colaboradores com dinheiro, nós precisamos retomar o contato com 
empresas do vale informando essa mudança, convidando-os a ingressar no 
núcleo.  

 Foi comentando que a Priscila manterá contato com a Vinculo Basic  e Gomes da 
Costa e Simone verificará interesse da Viacredi. 

 Os próximos treinamentos estão previstos conforme cronograma. Para 
supervisores em 21/07 e Líderes para 20/10. 

 A próxima Boa Prática será feita pela IPEL, sobre como está sendo o curso MDI 
que está sendo realizado com os grupos de melhoria da empresa. 

 Abordamos o assunto motivação, promoção e formas de reconhecimento para 
com os grupos de melhoria e pudemos absorver muitas ideias, foi um momento 
de bastante troca entre as empresas, algumas delas foram: Curso in company 
para treinar onde a equipe tem mais dificuldade (IPEL), Sorteio para participação 
da 16ª Feimafe/SC Feira Internacional de Máquinas, Ferramentas e Sistemas 
integrados de manufatura (Rudolph); Camisa e dia do Programa de Melhoria para 
que todos vistam a camisa (Coteminas); Participação da diretoria no local da 
implantação do projeto para prestigiar equipe (Rovitex). 

6.    

 
Plano de Ações 

Item Responsável Prazo 

Apurar os indicadores do programa de melhorias  Todos 07/07/17 
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Enviar sugestão de palestrando para Encontro 
Catarinense para Daniella. 

Fernanda 30/06/17 

Retomar contatos antigos de empresas que premiam 
em dinheiro. 

Daniella e 
Fernanda 

30/06/17 

Retomar contato com Viacredi Simone 30/06/17 

Separar brindes para Premio Catarinense, entregar 
para Daniella. 

Todos 14/07/17 

Fazer check list para treinamento Simone 07/07/17 

Fazer inscrição para o Premio Catarinense Todos 20/08/17 

Mandar noticia uma vez por mês para o site. 
Conforme cronograma abaixo: 

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 
 

Todos Cronograma 

7.  Planejamento do Treinamento 2017 

Tipo de 
Treinamento 

Local Data Responsável Foco Objetivo 

Treinamento 
Líder 

23 Junho Farbe e Rudolph Trabalho em Equipe 
Foco no 

Resultado 

Supervisores 21 Julho IPEL Supervisores  

Treinamento 
Líder  

20 Outubro 
Coteminas e 

Rovitex 
Trabalho em Equipe  

8.  
Fechamento 

 A reunião foi muito produtiva, tivemos diversas trocas e conseguimos 
assimilar muito bem todas as ideias. 

 

Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1. 1
1 

 17/02/2017  Rudolph  Timbó  Farbe 
 Programa Promotor de Ideias 

Rudolph 

2.   28/04/2017  Baumgarten  Blumenau  Ipel  Projeto do grupo Baumgarten 

3.   23/06/2017  Farbe  Indaial  Coteminas  Lean&CCQ na Farbe 
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Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

4.   18/08/2017  Rovitex  Luiz Alves  Rudolph 
 Curso MDI para grupos de 

melhoria da IPEL 

5.   16/10/2017  IPEL  Indaial  Baumgarten   

6.   11/12/2017  Coteminas  Blumenau  Rovitex   

 

 

 


