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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Daniela   X 
02 � Anjo Tintas � Geani/Gisele X   
03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   XX 
04 � Brandili � Fábio    X 
05 � Condor � Giselli   X 
06 � Duas Rodas � Sirley   X 
07 � Eliane Revestimentos � Fabiano   X 
08 � Embraco � Edicarlos    X 
09 � Hospital São José � Marcia X   
10 � Marisol � Hermes    X 
11 � Rovitex � Filomena Afastamento 6 meses 
12 � SENAI � Eliane   X 
13 � Weg � Orlando / Cristiane   X 
14 � Inplac � Darlan / Eduardo   X 
15 � Ibema � Sheyla   X 
16 �  �     
17 �  �     

Percentual de Presença na Reunião ---- > 87% 02 00 13 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

ABERTURA 

Direção Baterias 
Pioneiro 

 

Apresentação dos 

participantes; 

�  Apresentação vídeo institucional; 

� Boas vindas do diretor industrial;  

02 

Apresentação  

 

Projeto Equipe de 
Melhoria 

 

� Apresentação do grupo; 

� Apresentação do projeto de melhoria: grupo Pioneiro Buscando Melhorias. O grupo foi 
formado há 2 anos; Apresentação do Projeto: redução de rejeito de placas e baterias 7 A. 
Custo de rejeito: R$ 84.764,20. Foram avaliadas as causas e definida proposta de ações: 
alteração das medidas dos componentes. Custo do rejeito após melhoria: R$ 11.867,00. 
Redução de 86%. Investimento: R$15.500,00. Retorno total do projeto: 57.397,20. 

� Enviar para Pioneiro o brinde para a equipe; 

03 Intervalo Coffee � Todos 
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N. Assunto Detalhamento 

04 Encontro Catarinense 

� Criação de Arte dos materiais para Encontro: apresentação dos modelos criados pela empresa 
de Marketing, com a criação de marca e cores. 

� História do núcleo – evolução – banner: Foi apresentado o modelo padrão de banner 
para cada empresa incluir o texto e sua logomarca da empresa. Estes banners ficarão 
expostos nas laterais da palestra.  

� Banner do palco: modelo criado pela empresa, com a frase “Você também pode 
fazer a diferença” – sugestão: incluir a informação do 16º Encontro, mantendo a 
frase um pouco mais abaixo. Sugestão aprovada e encaminhada para confecção: R$ 
530,00. 

� Modelo de certificado: R$ 400,00. 

� Cartaz A3: R$210,00 

� Modelo de crachá: R$ 800,00 com adesivo – aprovada a confecção em papel cartão e 
com corda (mais barato).  

� Modelo de flyer com a programação e inscrições: R$ 370,00 

� Bloco de anotações (com capa e 50fls): R$ 1.180,00. 

� Modelo de site – divulgação.  

� Banner: Por que faço parte: R$ 1.950,00. Será encaminhada a arte, cada empresa 
inclui as informações e repassa para Daniela: enviar até 11/08. Incluir esse valor no 
valor da inscrição e o núcleo paga o valor da impressão para a empresa.  

� Total dos materiais: R$6.590,00. Todos de acordo com a confecção dos materias. Em 
relação ao banner do histórico, foi sugerido colocar um folder / livro com o histórico 
para que ela possa levar e ler depois. Definiu-se manter o banner. 

� Taça e sacola: apresentada a taça e sacola. 

� Decoração: decoração típica tem custo alto. Fazer algo relacionado ao núcleo. Ter alguma 
lembrança típica para as empresas. Não há necessidade de decoração pois o ambiente foi 
reformado. Serão 60 mesas com 8 lugares, toalhas brancas com cobre mancha verde e 
vermelha. Sugerido não ter enfeite de mesa e fazer um prato decorativo para entrega aos 
representantes de cada empresa. (37 empresas). Será verificado o valor do prato decorativo 
e Danieli informa ao grupo. Fabiano verificar com as empresas do Sul a participação (Anjo, 
CEUSA, Colorminas, ICON, USIPE).  

� Brindes para sorteio: cada empresa deve trazer 1 brinde para o sorteio. Fica a critério de 
cada empresa o tipo de brinde. 

� Inscrições: 322 confirmações 

� Standes: Daniela irá passar email sobre stands disponíveis e quais empresas ainda não 
retornaram. Eliane confirmar com SENAI se irá participar. 

� Brindes (canetas, blocos, sacolas, camiseta): utilizar os blocos novos do encontro. Os antigos 
utilizar nos treinamentos dos regionais. Coordenadores utilizam a camisa polo branca da 
coordenação.  

� Equipe de apoio (Secretaria): pessoas para fazer inscrição, distribuir crachá: Scheyla, Edcarlos, 
Fabio, Giseli, Orlando, Eduardo. Os coordenadores que chegarem antes, retirem o material da 
sua equipe antes do período de credenciamento para facilitar o atendimento no dia. 

� Premiação Stands 2014 ou 2015: sugestão vinda do evento da AGQ – será discutida para o 
próximo ano, pois precisa de avaliadores e critérios bem definidos. Edcarlos fica responsável 
por elaborar os critérios para o próximo ano. 
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N. Assunto Detalhamento 

05 Encontro Catarinense 

� Espaço para Ação Social: fazer levantamento dos stands e disponibilizar um para entidade.  

� Avaliação custo total do evento: apresentação da planilha de custos do evento. Custo total: R$ 
35.538,93. O valor do almoço vai aumentar para aproximadamente R$ 35,00 por pessoa, pois 
não está incluída a sobremesa e o refrigerante. Coffee: cardápio com mini-sonho, crostoli e 
bolo de chocolate. Salgados diversos (3 assados e 3 fritos), suco natural de uva e laranja. 
Substituir um salgado por pão de queijo. A inscrição é a reserva do almoço. Informar que o 
valor do almoço é pago à parte da inscrição. Verificar qual a forma de pagamento de almoço 
com o fornecedor e passar instruções. Diminuiu o valor das fotos, com a entrega de 40 dvds e 
2 cópias blue-ray. Grupo de dança pediu para se apresentar no início do evento. Foi definido 
manter o horário de 16h. Alterar o horário de almoço para 11h – 13h. O valor das taças ficou 
em R$ 585,00.  

� Divulgação: enviar o folder do evento por email. Enviar para prefeitura, associação comercial. 
Verificar cobertura do evento no dia.  

� Vistoria de Bombeiro e Polícia Militar: fazer informativo para PM e ECAD. Verificar se as 
licenças estão ok. Fazer contato com ambulância e técnica de enfermagem.  

� Valor das Inscrições:  

� Até 30/08: 

R$ 50,00 para nucleados;  

R$ 60,00 para não nucleados;  

� Após o dia 30/08: 

 R$ 60,00 para nucleados; 

 R$ 70,00 para não nucleados.  

� Para o próximo ano, aumentar o valor da inscrição para R$ 60,00. No comparativo com os 
valores do ano anterior, vale destacar que este ano teve a camiseta comemorativa aos 15 
anos e no ano passado não tivemos esse custo. No próximo ano não precisa ter.  

06 Assuntos Gerais 

� Aumento da mensalidade: foi comentado que o valor da mensalidade há aproximadamente 
10 anos não é reajustado. Ajustar o valor para R$ 840,00 ao ano e R$ 70,00 de mensalidade. 

� Giseli comenta que o MCE retornou ao núcleo, porém, não veio no dia de hoje. 

� Definir o próximo local do Encontro: na região do Vale – Blumenau – Coteminas – 
18/09/2015. 
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N. Assunto Detalhamento 

07 
Visitas e Benchmarking 

 

Evento AGQ 

� Apresentação de boas práticas – Evento da AGQ:  

� Premiação por stand e apresentação em palco.  

� Apresentação da sacola do evento (TNT) com: a) materiais diversos de divulgação; b) uma 
folha A4 para anotação; c) pesquisa de opinião / satisfação; d) programação do evento 
(em folha A4, em preto e branco); e) caneta.  

� O evento tinha atrações paralelas.  

� Apresentação dos stands com TV e banner explicativo.  

� Ambiente propício para realizar evento.  

� Especificação de tempo para cada atividade da apresentação: montagem do palco, vídeo 
institucional, apresentação.  

� Utilização de campainha de controle de tempo para as apresentações.  

� Um stand exclusivo para ação social.  

� Brinde para cada apresentação no palco (camiseta para os participantes).  

� O que trazer de melhoria para o núcleo:  

� Uso da campainha para controle do tempo para as apresentações; cada minuto 
descontava um ponto da equipe. 

� Espaço social;  

� Reconhecimento para os projetos de stand com entrega de brinde para equipes 
participantes.  

� Stands espaçosos, pouca decoração com balões. Publico moderado, 
aproximadamente 400 pessoas. Pouca decoração, ambiente já é decorado. Espaço 
para descanso, com sofá e água quente para mate. Solicitar se há vídeo do evento 
disponível.  

� Grupo de jurados e antes da apresentação era projetado o currículo dos jurados. 
Também era informado o tempo de apresentação ao final.  

� Projeção dos critérios de avaliação das apresentações.  

� Entrega do certificado no final conforme recebimento da pesquisa de opinião; 

� Não foi anunciado as equipes associadas, somente aquelas que estavam 
apresentando.  

� Apresentado plano de ação: banner (ok); crachá adesivo (alterado pela qualidade do adesivo 
para corda); campainha (sino); currículo jurados (currículo resumido); adotar ação social 
(aguardar número de stands); entregar certificado no final do evento (entrega para 
coordenador); aprimorar a pesquisa de opinião (ok); sacola TNT (para 2015); Painel com 
circulistas ou coordenadores ou diretores (não aplicável para o foco do núcleo). 

� Apresentação de fotos do evento;  

08 

Financeiro 

 

Saldo de contas 

 

Revisão Regimento 
(avaliação advogado) 

 

� Valor em Caixa: R$ 13.275,68 / Atual: R$ 9.936,75  

� Valor aplicado: R$ 29.816,36 /Atual: R$ 2.000,00 

� Revisão regimento: Sirley está consultando artigos para adequar para que não configure 
prestação de serviço. 50% concluída a revisão. 
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N. Assunto Detalhamento 

09 

Núcleos Regionais 

 

Vale 

Sul 

Norte 

 

� Vale: Rovitex vai ficar no regional. Dia 08 será realizado o TEAL da Brandili. Alterou a 
reunião para o período da manhã. A empresa que recebe prioriza um tema para 
discussão e todos levam as práticas realizadas para troca. O tema é definido na reunião 
anterior. Tem 2 empresas interessadas em participar.  

� Sul: Realizou treinamento para supervisores. Workshop será regional. Estão seguindo a 
pauta de reunião. Tem 2 empresas afastadas: Irmãos Olivo e USIPE.  

� Norte: realizou treinamento para supervisores com 30 participantes, com o tema “Líder 
Coach”. Visita prevista para novembro (troca sobre o programa). Programando visita no 
sul para o próximo ano. Permanece 9 empresas no norte. Ibema demonstrou interesse 
em participar do regional norte.  

10 Almoço � Todos 

11 Visita 
� Visita SOCAP: deixar o banner histórico nas laterais do palco / salão; fazer levantamento da 

quantidade de stands necessários e reavaliar distribuição, aproveitando os fundos (onde ficam 
as portas). 

12 Relações Públicas 

� Atualização site (chat – espaço para dúvidas, fórum de discussão): apresentada opções 
dada pela empresa de um fórum pronto, pois criar um novo seria caro. Verificou-se que a 
opção apresentada pela empresa é gratuita. Devido ao pouco uso e necessidade de 
tempo para administrar a ferramenta, não será dado continuidade neste momento. 

� Indicadores do núcleo: precisa dos dados para atualização dos gráficos. O trabalho já 
está pago e praticamente pronto. Pode encaminhar para Fabiano que ele encaminha 
para empresa. Giseli encaminhará email novamente com a solicitação. 

� Site – descrição de procedimento para cadastro de notícias: Marcia sugeriu que fizesse 
um procedimento para composição de notícias. Foi aprovado por todos: fazer dois 
procedimentos: um para cadastro de notícias e outro para atualizar o cadastro das 
empresas no site. Daniela e Fabiano irão passar os procedimentos.   

� Informativo 2º semestre: já tem vários materiais prontos. Quem tiver notícias que não 
estejam no site, encaminhar para Fabiano. Previsão de divulgação: novembro. Enviar 
informações de: treinamentos do primeiro semestre (líderes, workshop, supervisores); 
16º encontro; 15 anos do núcleo; eleição da nova diretoria; novas empresas.  

� POP – desligamento – afastamento de empresas: os formulários estão salvos no site,  
porém, as empresas não enviam formulário de desligamento. Foi reforçado que é 
responsabilidade do coordenador preencher e enviar para a Secretaria do núcleo para 
armazenamento. Fabiano comenta que está com problema no download dos 
documentos: ao baixar o arquivo, não reconhece a extensão do documento. A empresa 
ofereceu uma opção de correção, porém, com custo.  Fabiano está corrigindo os 
documentos aos poucos devido ao volume e esta ação será mantida, não solicitando 
serviços da empresa.  

13 
Prêmio Catarinense 

 

Avaliações  

� Troféus e medalhas: quem vai fazer as entregas: presidente do núcleo; vice-presidente e 
os diretores das empresas do núcleo;  

� Utilização de campainha (controle do tempo): Danieli irá verificar o sino  
� Projetar currículo dos jurados: resumido  
� Brindes para finalistas (2014 ou 2015): projetar para 2015. 
� Avaliações: 10 empresas foram inscritas e avaliadas. A pontuação é parcial, mas não é a 

final, pois precisa da apresentação na amostra/encontro. A nota será divulgada só 
depois. É importante que o coordenador avalie os relatórios antes pois alguns foram 
deficitários na descrição. Foi reforçado a importância da oportunidade de avaliação 
como um momento de conhecer como funcionam o CCQ dentro das empresas. Cada 
regional teve um finalista:  

� Sul - Anjo Tintas;  
� Vale - Brandili;  
� Norte -  Adlin.  



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 29/07/2014 Horário: 08h30 as 16h30 Local: Baterias Pioneiro / Treze Tílias 
 

Página 6 de 8 

 

N. Assunto Detalhamento 

14 Workshop Diretores 

� Programação: o palestrante Ruarinho aceitou convite para palestra. Irá cobrar apenas 
deslocamento e hotel. A palestra Inicia 13:30h e termina 16:30h. Foi comentado em 
fazer a palestra e após fala dos diretores sobre um tema, com 10 min cada. 
� Custos/agregração – Tecnoblu; Inovação/criatividade – Eliane; 
� Desenvolvimento de pessoas/reconhecimento – Adlin;  
� CCQ como ferramenta de gestão – Anjo;  
� Retenção de pessoas – Copobrás; 

� Outra opção seria ter 5 perguntas para os diretores. Avaliar com organização (Márcia e 
Geani). 

� Na inscrição só nome completo, cargo e empresa.  
� Gerentes / Diretores: foco para diretores e gerentes estratégicos.  
� Limitação de Inscrição: 100 participantes no total (34 coordenadores + gestores + 

gerentes, sendo no máximo 3 por empresa). 

15 Próxima Reunião � 07/10 – No Vale – Fabio irá passar a empresa.  

16 Visita � Todos 

17 Encerramento � Todos 

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cronograma de Reuniões 2014 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 23/01/2014 � Anjo tintas � Criciúma � Padrão � Desenvolvimento equipes 

02 � 20/03/2014 � Embraco � Joinville � Padrão � Motivação equipes 

03 � 13/05/2014 � SENAI � Florianópolis � Padrão � Banco de Ideias 

04 � 29/07/2014 � Baterias � Treze Tílias � Padrão  � Definições do Encontro 

05 � 07/10/2014 � A definir � A definir � Padrão � Retenção / participação 

06 � 18/11/2014 � Hospital São José � Criciúma � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2014 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Fazer arte do banner � Geani Janeiro/2014 OK 

02 � Enviar atualização lista das empresas e participantes (enviar 
por e-mail para Eliane – elianenunes@sc.senai.br) 

� Todos 29/07/14 OK 

03 � Alterar a forma do gráfico (visualização) dos indicadores do 
Núcleo para facilitar entendimento. Atualização site. 

� Fabiano 29/07/14 OK 

04 � Rever logos das empresas do site (conforme atualização do 
modelo de apresentação) 

� Fabiano 13/05/14 OK 

05 � Atualizar apresentação padrão do núcleo e publicar no site � Daniela 29/07/14 OK 

06 � Criar novo certificado com a nova logo. Solicitar à IBEMA 
(empresa de marketing) elaboração de imagem.  

� Sérgio 13/05/14 OK 
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

07 � Verificar orçamento com empresa de Marketing (elaboração 
de material para o encontro) 

� Geani / Márcia 29/07/14 OK 

08 � Verificar o orçamento das camisetas  � Orlando 29/07/14 OK 

09 � Enviar e-mail para as empresas sobre definições de horário 
da organização de stands e credenciamento do encontro  

� Danieli 29/07/14 OK 

10 � Fazer novo orçamento de troféu e medalha � Orlando 29/07/14 OK 

11 � Verificar auditório + sala no SENAI/São José para Encontro de 
Diretores em agosto (19/08) 

� Eliane 29/07/14 OK 

12 � Verificar Costão do Santinho para Encontro de Diretores � Fabiana / Raquel 29/07/14 OK 

13 � Verificar Ruarinho ou Falconi para ministrar palestra em 
agosto, no encontro de diretores 

� Edicarlos 29/07/14 OK 

14 � Elaborar um banner com o histórico do programa e 
resultados com título “Por que estou no Núcleo Catarinense” 

� Todos 29/07/14 OK. Modelo padrão. 

15 
� Organizar um stand para contar a história do núcleo: 

empresas participantes, evolução do crescimento com dados 
estatísticos, logos utilizados (coletar material) 

� Geani e Márcia 29/07/14 OK 

16 � Encaminhar documentação dos encontros anteriores. (artes, 
flyers, folders, etc) e eventos para atualização no site 

� Todos 20/03/14 OK 

17 � Buscar parceria para as avaliações como o MCE (sugestão) � Giselli Dezembro/2014  

18 � Incluir as informações da empresa no banner “Por que faço 
parte” e encaminhar para Daniela. 

� Todos 11/08/2014  

19 
� Verificar o valor do prato decorativo e informar grupo (opção 

de lembrança do evento para as empresas – um por 
empresa) 

� Danieli 11/08/2014  

20 � Confirmar participação do SENAI (Stand) � Eliane 08/08/2014 Ok. Confirmado. 

21 � Verificar qual a forma de pagamento de almoço com o 
fornecedor e passar instruções. 

� Danieli 11/08/2014  

22 � Verificar cobertura do evento no dia do encontro (TV, rádio) 
gratuita 

� Danieli 11/08/2014  

23 � Enviar brinde para o Grupo de Melhoria que apresentou 
projeto 

� Giselli 15/09/2014  

24 � Verificar se há vídeo disponível do evento da AGQ  � Giseli / Fabiano 07/10/2014  

25 � Encaminhar dados dos indicadores para composição dos 
gráficos para Fabiano 

� Todos 07/10/2014  

26 � Elaborar dois procedimentos: um para cadastro de notícias e 
outro para atualizar o cadastro das empresas no site  

� Daniela / Fabiano 07/10/2014  

27 � Elaborar critérios de premiação dos stands para o encontro 
de 2015 

� Edcarlos Janeiro / 2015  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 
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Nº EMPRESA REPRESENTANTE 21/jan 20/mar 13/mai 29/jul 07/nov 18/nov %
01  Adl in Daniela x x x x 100

2  Anjo Tintas Geani/Michel ine x x x 83

3  Baterias  Pionei ro Daniel i /Ademir x x x x 100

4  Brandi l i Fábio x x x x 100

5  Condor Gisel l i x x x x 100

6  Duas  Rodas Si rley/Sabrina x x x x 100

7  El iane Revestimentos Fabiano x x x 83

8  Embraco Edicarlos x x x 83

9  Hospi ta l  São José Marcia x x x 83

10  Marisol Hermes  x x x x 100

11  Rovitex Fi lomena

12  SENAI El iane/Adriana x x x x 100

13  Weg Orlando / Cri s tiane x x x 83

14  Ibema Schei la x x x x 100

15  Inplac Eduardo - - x x 100

afastado por 6 meses

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 
Figura 5 – Foto do Encontro 

 


