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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01   Adlin  Daniela   x 
02   Anjo Tintas  Micheline   x 
03   Baterias Pioneiro  Danieli /Ademir   xx 
04   Brandili  Fábio  Afastamento 6 meses 
05   Condor  Giselli  x  
06   Duas Rodas  Sirley  x  
07   Eliane Revestimentos  Fabiano/Andrea   xx 
08   Embraco  Edcarlos/Marcio   xx 
09   Hospital São José  Marcia   x 
10   Marisol  Hermes    x 
11   Rovitex  Filomena   x 
12   SENAI  Eliane   x 
13   Weg  Orlando / Josiane   xx 
14   Inplac  Eduardo   x 
15   Ibema  Sheila   x 
16   Baumgarten  Susan / Gigriane   xx 
17   Têxtil Farbe  Pollyane / Anderson   xx 
18   Tecnoblu  Larissa   xx 
19   Aurora Alimentos  Nanci   x 
20   MCE  Tamara   x 
21   IPEL  Fernanda / Meire   xx 
22   Irani Celulose  Joviano   x 
23         

Percentual de Presença na Reunião ---- > 91% 0 2 21 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

ABERTURA 

Direção IPEL 

 

Apresentação dos 
participantes; 

 Boas Vindas do RH. Apresentação da IPEL pela Direção (Luciana) e da história dos grupos de 
melhoria / história da Qualidade. Apresentação da história da IPEL e do vídeo de 30 anos pela 
Fernanda.  

 Apresentação dos participantes. 

02  

Apresentação  

 

Projeto Equipe de 
Melhoria 

 

 Apresentação do projeto da equipe “Cinco mais uma”. Os integrantes Cleiton e Rodolfo que 
apresentaram o projeto. O grupo teve início no mês de janeiro deste ano. Este grupo obteve a 
maior pontuação dos grupos da IPEL, participando também da viagem para o Encontro em 
Treze Tílias. O projeto foi uma a aplicação de uma melhoria na válvula dosadora, economia de 
processo e de R$ 812,85 e mais de 10.000 litros de polímero. O valor financeiro não parece 
considerável, mas a melhoria de processo é que se destaca, pois tinha acumulo de polímero o 
que gerava necessidade de limpeza frequente da válvula e parada de funcionamento.  

03  Intervalo Coffee  Todos 

04  Apresentação Irani 

 Histórico da empresa e negócio. Mapeamento do fluxo de valor e utilização de conceitos do 
Lean, 6 Sigma e Kaizen. Após a apresentação das práticas da empresa, foi aberto para o grupo 
questionar e discutir sobre a participação da empresa no Núcleo. Foi questionado se a 
empresa reconhece as equipes que tem bom desempenho. Segundo Joviano, há o fórum anual 
que reconhece por meio de brindes (caneca, garrafa térmica, etc). Após vários comentários 
sobre grupos de melhoria x Lean, Márcia comenta que, conforme estatuto do Núcleo,  a 
empresa pode participar de 3 reuniões e nesse tempo avaliar sua adequação ou adequar-se à 
metodologia para participar do núcleo efetivamente.  Esse prazo começa a contar da próxima 
reunião (18/11 – Criciúma) e após a empresa deve assinar o termo de adesão.  
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N. Assunto Detalhamento 

05  Encontro Catarinense 

 Avaliação Pontos Fortes e Fracos:  

 Fortes: boa adesão; entrega e distribuição dos materiais foi bem organizado; a ideia de servir o 
coffee-break na mesa também foi bastante ágil; todos comentaram que a palestra foi 
dinâmica; a atuação do mestre de cerimônia; parabenizar a empresa Pioneiro pelo apoio na 
organização; foi bem organizado. Foram apresentados os resultados da pesquisa de satisfação 
do evento pela planilha de resposta e os resultados foram os seguintes: destaque para 
palestra, abertura e organização. Foi sugerido colocar uma meta de 70%. Verificar que a 
pesquisa precisa ter mais itens / critérios de peso de avaliação (Ótimo, Bom, Ruim). Sugere que 
estes critérios também tenham uma nota (de 0 a 3; de 3 a 5). Foi também sugerido e  
aprovado a avaliação por nota de 0 a 10. Eduardo da INPLAC irá trazer um modelo de 
pesquisa de satisfação para avaliação.  

 Fracos: pouca circulação de ar; falta de cumprimento dos horários (sugere finalizar no 
microfone a apresentação da mostra); coffee não foi típico e ficou abaixo do esperado; 
distanciamento do local para almoçar prejudicou o horário pois houve dispersão das pessoas; 
falta de garçom para atender toda a demanda - verificar se a empresa contratada fornece 
estrutura suficiente para atender as pessoas; Faltou água; Espaço com o banner das empresas 
ficou prejudicado.  

 Definições 2015: já foi definido que será em Blumenau. Local com espaço; divisão de tarefas 
entre os coordenadores, com agenda de trabalho e responsabilidade. Encerramento no 
microfone da mostra. Brindes: balas nos stands; orientar as equipes para não ir só para pegar o 
brinde; colocar em local reservado e entregar para quem participa. Criar uma cartilha de boas 
maneiras para o circulista ou um flyer com estas orientações. Dificuldade em ter retorno do 
número de pessoas que participariam do evento, demonstrando falta de cumprimento dos 
prazos (Fabiano irá verificar inscrições do site para o próximo ano). Período para pesquisa: 
antes da divulgação dos premiados – entregar aos coordenadores para aplicação e 
recolhimento. 

 Premiação Stand: foi amplamente discutido e comentado que gera uma competição que não é 
o foco do evento. O foco é divulgar o projeto e isso pode gerar uma preocupação com a 
organização do stand. Dificuldade em ter equipe de avaliação, pois todos tem stand e não 
poderiam ser avaliadores. Dificuldade em gerenciar essa equipe de avaliadores e gera mais 
trabalho. Edcarlos irá preparar o formulário de avaliação, porém, será aguardada um pouco a 
ideia. 

 Espaço Social: ter um espaço como na AGQ, que disponibilizou espaço para o Instituto do 
Câncer vender seus produtos. A ideia foi aprovada. Incentivar os circulistas também a apoiar a 
instituição, como por exemplo, se for de relacionada à criança trazer doações de brinquedos.  

 Outros itens: observar os custos pra não ultrapassar o valor do evento.  Danieli trouxe material 
excedente. Ficará na Farbe para o próximo evento. Foi encaminhado o levantamento dos itens 
para a Giselli.  

06  Financeiro 

 Caixa: verificar os valores na próxima reunião e o valor gasto no evento. Discussão sobre a 
necessidade de ter valor investido. É necessário ter capital para os treinamentos, site, eventos, 
e talvez até um valor para contratar uma equipe para organizar o encontro.  

 Aumento das Mensalidades – inscrição do Encontro: de 60,00 para 70, 00 de mensalidade e do 
encontro de 50,00 para 60,00.   

 Fazer um orçamento / planejamento do ano com eventos que requerem gastos. 

 Revisão do Regimento (avaliação do advogado): próxima reunião. 
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07  Relações Públicas 

 Informativo: valor para contratação de jornalista e diagramação ficou próximo de R$ 800,00. 
Só irá conseguir fazer com os dados da próxima diretoria. Pede que passem os treinamentos 
dos regionais para inserir no informativo. Fabiano entrará de férias – envolver Andrea. 
Entregar as informações até 18/11. Qualquer informação relacionada ao CCQ.  

 Indicadores do Núcleo: Criado área no site do núcleo. Fabiano pede que sejam encaminhados 
os dados do primeiro semestre de 2014. Encaminhar até 18/11. Pensar em metas após a 
coleta dos dados.  

 Elaboração do POP: apresentação do documento pelo Fabiano. Encaminhar para todos. 
Próxima reunião será aprovado e disponibilizado no site. POP de cadastro de empresas será 
apresentado na próxima reunião. 

 Brindes Padrão: além da medalha e troféu ter a entrega de um brinde para os participantes. 
Fazer uma cesta com brindes das empresas nucleadas. Todos trazem duas reuniões antes do 
encontro para listar o que tem e montar a cesta.  

08  Núcleos Regionais 

 Vale: 2 empresas formalizaram afastamento (Brandilli e Arber). Fabio saiu da Brandili. 
Bunge participou somente de 2 encontros. Estão com dificuldade de operacionalizar a 
burocracia da participação no núcleo. As pesquisas e documentação já foram enviadas. 
Pollyane irá verificar o representante estadual com a saída do Fabio.   

 Sul: 9 empresas e 2 afastadas (USIPE e Irmãos Olivo). Manter a quantidade de pessoas no 
estadual. (Eliane, Anjo, Hospital São José). Não vai ser possível realizar a Mostra na 
UNESC. Próxima reunião em outubro será de planejamento. 

 Norte: 7 empresas do regional  e 3 do estadual (Weg, Embraco e Adlin). Pensar em voltar 
para o Regional. A empresa Raumak pagou mas não participou. Programado um TEAL de 
supervisores mas não está garantido em função das atividades no final do ano. Como 
aprendizado não será mais marcado no segundo semestre. A Krona irá participar da 
próxima reunião do regional.  

09  Almoço  Todos 

10  Visita  Visita Fábrica. 

11  Prêmio Catarinense 

 Avaliações: foram recebidas de 4 empresas das 10 aplicadas. Escrever um procedimento 
sobre como fazer a avaliação para os próximos ciclos. Estruturar critérios, quais 
ferramentas da qualidade servirão de base para a avaliação. Criar template de relatório 
para que a empresa descreva o histórico e o projeto. Este ano tivemos alguns relatórios 
com muita página informando o histórico da empresa e não o projeto em si, mesmo 
dentro do limite do número de páginas.   

 Pontos Fortes e Fracos: ter um avaliador de cada regional. Cada regional definir uma 
pessoa como avaliador. Alinhamento com MCE como parceiro nessa avaliação. Avaliar se 
uma empresa não pode saber da outra. Divulgar a pontuação dos critérios na premiação. 
Criar um fórum para estruturar com uma pessoa de cada regional. Melhorar adesão das 
empresas. Solicitar engajamento dos coordenadores na escrita do projeto, para que não 
haja desníveis de escrita. Colocar o cargo no relatório.  

 Brindes para finalistas 2015: Próxima reunião 

12  Workshop Diretores 

 Avaliação para realização em 2015: o espaço do Costão do Santinho não foi viável. Se 
possível realizar em Florianópolis. Verificar SENAI de São José para realização no dia 
14/04 ou data próxima dessa semana (15, 16) – auditório – 120 pessoas.  Abrir inscrições 
com bastante antecedência. Até 15/03 já definir as pessoas. São limitadas em 3 pessoas 
por empresa. Fazer contato com Ruarinho.  



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 07/10/2014 Horário: 08h30 as 16h30 Local: IPEL / Indaial 
 

Página 4 de 6 

 

N. Assunto Detalhamento 

13  
Assuntos Gerais 

(colocar como ações)  

 Levantamento das informações para Plano de Trabalho 2015: fazer levantamento para a 
próxima reunião. (verificar eventos, treinamentos, etc ). 

 Eleição da nova diretoria: próxima reunião. Verificar em seus regionais quem pode 
assumir.  

 Levantar oportunidades de melhoria, pontos fortes, fracos e ameaças do Núcleo para 
reunião em novembro. 

 Fazer calendário de eventos do Núcleo para não ter sobreposição de eventos ou muito 
próximos.  

14  Benchmarking 

 Como o CCQ pode reter pessoas no ambiente de trabalho? 
 Reconhecimento por meio da participação dos eventos e mostras. CCQ traz visibilidade 

para as pessoas. Avaliação de carreira: quem participa do CCQ tem diferencial; quanto 
mais se fala no programa, mas as pessoas percebem a importância; o fato das pessoas se 
sentirem “ouvidas”, um programa que elas podem colocar suas ideias e implementarem; 
apresentação do projeto para o diretor como forma de reconhecimento. Deixar as 
equipes nas “vitrines”; Pensar no indicador de rotatividade dos circulistas; Participação 
em campanhas sociais são convertidas em pontos na régua de pontuação; O CCQ é um 
dos itens da avaliação de desempenho; Pontuação diferente na régua de avaliação se a 
equipe possui integrante novo; Pontuação diferente para quem está no CCQ e tem menos 
de 01 ano de empresa. 

15  Encerramento 

 Reunião produtiva; agradecimentos à receptividade; visita da fábrica traz benchmarking 
para levar nas empresas; vende mais a imagem do núcleo dentro da empresa; usar mais o 
site; recarregar energias; precisamos melhorar pontualidade e organização; simplificar a 
apresentação das empresas que querem ser nucleadas; explorar benchmarking que 
acontece aqui que é muito rico; muito se leva daqui para as empresas e pessoalmente; 
toda experiência aqui é absorvida; ficar atendo à pauta; o que acrescenta é a troca de 
experiência; focar no que é importante no benchmarking e ter mais tempo para isso do 
que em outras discussões; reunião madura e produtiva; maturidade do grupo em seguir a 
pauta; muito comentado sobre a importância do benchmarking; empresas de várias áreas 
com o mesmo objetivo; importância de seguir a pauta; benchmarking ter tempo maior; 
IPEL agradece a oportunidade de receber o núcleo pela troca de experiências; período de 
aprendizado e troca; desejar boas vindas às novas empresas; na empresa aurora tem 
total apoio da direção e está de portas abertas para agendamento de reuniões;  

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  IPEL  Indaial  Padrão  Retenção / participação 

06   18/11/2014  Hospital São José  Criciúma  Padrão  Planejamento 2015 

Figura 2 - Próximas Reuniões 2014 
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
 Enviar brinde para o Grupo de Melhoria que apresentou 

projeto 
 Giselli 15/09/2014  

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

03  
 Elaborar dois procedimentos: um para cadastro de notícias e 

outro para atualizar o cadastro das empresas no site  
 Daniela / Fabiano 18/11/2014 

OK. Falta de cadastro 
de empresas. 

04  
 Elaborar critérios de premiação dos stands para o encontro 

de 2015 
 Edcarlos Janeiro / 2015  

05  
 Apresentar modelo de pesquisa de satisfação, com 

pontuação de 0 a 10.  
 Eduardo 18/11/2014  

06   Verificar inscrições do Encontro via site  Fabiano  Janeiro / 2015  

07  
 Enviar as informações do Informativo (eventos, 

treinamentos, etc para Fabiano / Andrea 
 TODOS 18/11/2014  

08  
 Encaminhar dados indicadores do primeiro semestre 2014 

para Fabiano 
 TODOS 18/11/2014  

09   Verificar agenda do Ruarinho para 14/04  Giselli / Márcia 18/11/2014  

10   Verificar SENAI São José – Auditório  Eliane 18/11/2014 OK. Agendado. 

11        

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 
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Figura 5 – Foto do Encontro 

 


