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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � David   X 

02 � Anjo Tintas � Geani   X 

03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   XX 

04 � Aurora Alimentos � Diane / Nanci / Aline   XX 

05 � Condor � Giselli   X 

06 � Duas Rodas � Sirley X   

07 � Eliane Revestimentos � Andreia/Luan   X 

08 � Embraco � Definir X   

09 � Hospital São José � Márcia   X 

10 � Ibema � Sheila   X 

11 � Inplac � Savio X   

12 � Marisol � Andreia Rachadel    X 

13 � MCE � Zeno Ribeiro   X 

14 � Rovitex � Filomena   X 

15 � SENAI/SC � Eliane/Adriana   X 

16 � Triton Máquinas Agrícolas � Joneffer / Marcio   X 

17 � Vanderlei/Vanessa � Lunelli   X 

18 � Weg � Josiane/Orlando X   

19 � Baumgarten � Daniela   X 

20 � BRF - Concórdia � Marcieli X   

21 � Cardinal � Francisco / Guilherme   X 

22 � Copobras � Heder X   

23 � Coteminas � Priscila / Rafael / Cristiano   XX 

24 � IPEL � Fernanda/Deise X   

25 � Hisa � Cristiani / Pablo X   

26 � Rudolph � Marcelo X   

27 � Tecnoblu � Eduardo X   

28 � Têxtil Farbe � Priscilla / Anderson X   

29 � Três Irmãos � Jocimar   X 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 79% 4  15 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

� Abertura 

o Direção | Coordenação 

o Apresentação Equipe de 
Melhorias Aurora 

o Apresentação dos 
participantes. 

� Boas vindas do Gerente da Unidade; apresentação do vídeo institucional;  

� Apresentação do projeto da equipe CQA Manutenção: trabalho realizado no setor 
de embutimento de mortadela. Equipamento: embutidoras PolyClip. Problema: 
constantes danos nas peças das embutidoras de mortadela por não haver 
alojamento adequado. Melhorias com o projeto: qualidade dos produtos, 
aumento de produtividade, maior segurança alimentar, redução de substituição 
de peças, redução de paradas de produção. 

02 

� Regional Oeste 

o Informações sobre a 
formação: Coordenação | 
Nucleadas | Controle 
financeiro | 
Documentações. 

� Definição do coordenador: a primeira reunião foi feita em agosto.  
o Coordenador: Ademir – Baterias Pioneiro.  
o Vice-coordenadora: Aline – Aurora 
o Secretário: Joneffer – Triton 
o Tesoureiro: Francisco – Cardinal 
o Relações Públicas – Cristiani – Hisa;  

� Quem participa da Estadual: Cardinal irá avaliar. Triton irá participar. BRF 
Concórdia não ira participar. A unidade da BRF de Herval do Oeste foi 
fechada e saiu do núcleo. A nucleada passa a ser a de Concórdia e também 
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irá trocar de coordenador, irá ser a Marcieli e não mais o William. Em 16 de 
dezembro a regional oeste irá fazer sua reunião de planejamento.  

03 

� 17° Encontro Catarinense | 
Prêmio CCQ 

o Apresentação do resultado 
da Pesquisa de Satisfação 

o Entrega CD com fotos 

o Avaliação geral dos 
coordenadores (Encontro e 
Prêmio) 

� Financeiro:  

• Custo: R$ 30.001,08  

• Patrocínio: R$ 14.197,98 (49%) 

• Custo real: R$ 15.803,10.  

• Arrecadação inscrição: R$ 22.670,00.  

� Lições aprendidas (positivas): 

• Quantidade de Patrocínio que cobriu 49% do custo total do evento;  

• Bom atendimento na parte de Decoração e Áudio Visual;  

• Disposição dos stands para Mostra;  

• Qualidade e atendimento do SESI no coffee-break;  

• Troca do Banner do palco pelo Telão;  

• Disponibilidade do ar-condicionado;  

 

� Pontos a melhorar: 

• Mais tempo para realização da Mostra;  

• Servir no início do evento ou durante a Mostra;  

• O gerador tem que ser contratado para ser ligado com mais 
antecedência; 

• Determinar uma temperatura padrão do ar-condicionado; 

• Determinar um horário para as equipes realizarem testes no palco (som, 
etc).   

• Reserva de almoço seja feita pelo coordenador da equipe, conforme as 
sugestões apresentadas.  

• Melhorar a disposição das mesas que servem o coffee-break para 
facilitar a movimentação das pessoas.  

� Resultado da pesquisa - foram recebidas 26 pesquisas, do total de 43 
empresas:  

� Bom: 77,4% 

� Regular: 22,3% 

� Ruim: 0,3% 

 

� Também foi apresentado que das 41 empresas que participaram, 34% não 
são nucleadas: 
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� Priscila irá repassar a pesquisa e a planilha de custos, que deve ser inserida 
nos documentos do núcleo do site. Foi também comentado que as opções da 
pesquisa estão muito restritas, entre bom e regular. Sugestão: incluir mais 
uma opção de satisfação (ótimo). Outra sugestão dada pelo regional norte foi 
ter um informativo do projeto no stand para que as pessoas possam levar.   

� Daniela comenta também para não distribuir material no dia do evento, 
distribuir somente depois do evento. Outro ponto importante a ser 
considerado para a confecção de camisetas dos coordenadores é não 
especificar o número do encontro, pois assim podemos utilizá-las em outros 
eventos. 

� Sugestão: fazer uma carta de agradecimento para os patrocinadores; 

� Márcia comenta que o número de participantes foi bem expressivo para o 
ano que estamos passando.  Com base nisso, foi sugerido não aumentar o 
valor da inscrição. 

� Prêmio: em relação ao Prêmio Catarinense, foi sugerido que para cada item 
pontuado, no relatório seja explicado o motivo ou justificativa daquela 
pontuação mais detalhado. Outro ponto abordado foi de que os três jurados 
ficavam discutindo as notas e fechando a pontuação, sendo que o ideal é que 
tivesse alguém pra coletar a pontuação e somar a nota. Foi comentado 
também que os jurados saiam para fazer o consenso, para não ser intimidado 
pela presença dos participantes. Quanto à apresentação, foi apresentado 
dúvidas em relação se ela deveria ser mais técnica ou mais teatral. Foi 
comentado que deve-se deixar a equipe livre e o que deve ser avaliado é a 
informação transmitida do projeto, conforme os critérios de avaliação. Outro 
ponto importante a se destacar no Prêmio, é que deve ser reforçado o uso da 
ferramenta nos relatórios, conforme já consta no regulamento.  

04 
� Financeiro 

o Investimento do encontro 

o Informações da conta 

� Conta Financeira: 

• Saldo: R$ R$ 2.612,89 

• Investimento: R$ 24.976,08 

• Saldo Final: R$ 27.588,97 

� Sugestão: fazer um orçamento para 2016.  

� Foi questionado quanto à apresentação do balanço.  Conforme Estatuto, o 
Balanço deve ser divulgado no mês de março para todas as empresas 
nucleadas. Ano passado foi encaminhado para o Conselho Fiscal. Para o 2016 
e próximos anos, após assinatura do Conselho, encaminhar para todos.   
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� Atualização do estatuto 

o Verificar a sugestão dos 
envolvidos 

� Revisão dos componentes da 
diretoria | Ata posse 

o 2º Relações pública 

o Presidente conselho fiscal e 
Suplentes 

� As sugestões de alteração do Estatuto foram feitas no próprio documento  
serão encaminhadas para análise jurídica. 

� A composição da diretoria e conselho fiscal foi revisada, conforme Ata de 
Posse. A Ata foi impressa, assinada pelos componentes presentes e 
encaminhada para Sirley para protocolo em cartório. 

05 

� Apresentação Planos de Ação 
2015 – Regionais 

o Regional Norte 

o Regional Sul 

o Regional Vale 

o Regional Oeste 

o Planejamento Geral 

� Norte: treinamento de supervisores realizado conforme planejado. Para o 
próximo ano pretende atender um número maior de participantes. Embraco 
está fora do núcleo, pela não participação nas reuniões desde fevereiro, 
apesar dos constantes contatos feitos. Para a empresa Raumak é necessário 
fazer um contato para retomar as participações. Estão pagando mensalidades 
porém não participou das reuniões neste ano.  

� Sul: visita na ACIC que tem um número considerável de empresas. Ano que 
vem pretende fazer uma parceria com os RHs. Reunião com ABRH não 
conseguiu marcar. Está agendada uma reunião com Excelência SC para 
divulgação do Núcleo. O núcleo teve 2 empresas que saíram: Icon 
(afastamento) e Ceusa (desligamento). Já foi feito visita em 2 empresas 
ouvintes e tem mais 2 agendadas para o mês que vem.  Rio Deserto também 
tem visita agendada para retornar ao núcleo.  

� Vale: a ação de reter empresas do núcleo foi mantida. Treinamentos foram 
realizados conforme planejado, exceto um que foi previsto para o segundo 
semestre, mas com as atividades do Encontro não foi possível realizar. Este 
foi reagendado para dezembro, porém, estão aguardando a lista de 
confirmação para avaliar a adesão.  Para aumentar o número de empresas 
participantes do Núcleo, foi feito contato com 4 empresas (a meta era 6), 
mas ainda não conseguiram adesão. Havia uma ação de elaborar um roteiro 
para adesão de empresas e um para entrevista de desligamento, mas estas 
ações não foram cumpridas neste ano em função também da saída da 
Pollyane da empresa e consequentemente, do núcleo. Geani lembra que 
estas ações de criação de roteiros devem ser apresentadas no núcleo para 
validação e após serem incluídas nos procedimentos do núcleo. A nova 
representante da Farbe junto com o Anderson será a Priscilla e não mais o 
Ricardo.  

� Oeste: consolidado o Regional com 6 empresas. 

06 

� Análise da Matriz de 
Competências 

o Definições das capacitações 
de coordenadores  

� Foram feitos diversos comentários sobre o treinamento com Ruarinho: não 
atendeu as expectativas; informações repetitivas - já apresentadas na 
reunião de planejamento; não conseguiu organizar a didática de forma 
objetiva e prática; não conseguiu se organizar;  

� Do treinamento, foram elaborados dois documentos: 
o Funções essenciais: preencher a coluna “Diagnóstico”conforme legenda. 
o Competências do Coordenador: ordenar conforme importância 

(sequencial) e na coluna “Diagnóstico” pontuar conforme legenda do 
documento.  

Estes documentos serão disponibilizados por e-mail e estabelecido um prazo 
para entrega. A validação será em janeiro com o levantamento do que 
precisa ser melhorado para pensarmos quais treinamentos serão necessários 
e quais os potenciais fornecedores. 
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07 

� Reuniões 2016 

o Cronograma | Locais 

o Abordagens (Boa prática, 
Estudo dirigido) 

� Foram definidos os locais e datas para as reuniões do próximo ano. Devido ao 
ano de dificuldades, foi sugerido e aprovado que as reuniões sejam realizadas 
em local mais centralizado, para facilitar os deslocamentos, sendo assim, 
serão realizados na região de Florianópolis 3 reuniões, conforme 
agendamento abaixo: 

� Janeiro: 

• INPLAC – 28/01 (a confirmar) 

o Brindes: Condor e Marisol 

� Março: 

• SENAI/São José – 17/03 

� Maio: 

• SENAI/São José – 19/05 

� Julho:  

• Baumgarten – 21/07 

o Brindes: IBEMA e Adlin 

� Setembro:  

• Condor – 15/09 

o Brindes: Baterias Pioneiro e Triton 

� Novembro: 

• SENAI/São José – 24/11 

Sobre as abordagens das reuniões ficou definido que serão adotados os temas 
conforme fechamento da matriz de competências baseadas nas maiores 
necessidades apresentadas. 

� Encontro Catarinense – São Bento do Sul – 21/10. 

08 

� Planejamento Geral do 
Núcleo para 2016 - MACRO 

o Marketing: Site novo, 
Informativos 

o Disseminação: Eventos 
regionais, Divulgações 

o Treinamentos 
líderes/supervisores 

o Encontro Catarinense | 
Prêmio 

� Planejamento Geral – 2016: Márcia reforçou a Missão, Visão e Valores do 
Núcleo, bem como as oportunidades de melhoria que foram levantadas no 
ano passado e que serviram de input para o nosso planejamento de 2015, 
para repensarmos sobre o que foi realizado e o que precisa ser melhorado:  

Oportunidades de Melhoria 

• Comunicação 

• Criar uma diretoria mais atuante 

• Aprimorar os encontros com novas propostas de benchmarking 

• Buscar novas empresas parceiras ao NCCCQ 

• Divulgação do núcleo mais ativa (site/facebook) 

• Aumento de empresas participantes 

• Controle documental (Atas no site em 10 dias) 

• Planejamento de orçamento 

• Busca de novos treinamentos/metodologias diferenciados 

• Comprometimento (com a comunicação, atividades, eventos) 

• Realizar os treinamentos no primeiro semestre 

• Trazer um case para boas práticas 

• Utilizar SESI para treinamentos 

• Colocar no site o cronograma de eventos das empresas 

• Fazer treinamentos após as reuniões 

• Divulgar o Núcleo nas associações 
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• Trazer os suplentes nas reuniões 

• Participação de empresas de outros estados – Por 01 ano 

• Participação no Prêmio Catarinense apenas empresas do estado de SC 

Ações realizadas / Pontos Fortes 

• Planos de ação  

• Regional Oeste 

• Melhoria marketing 

• Manutenção e ampliação do número de empresas no Núcleo 

• Atualização | Elaboração dos procedimentos/documentos 

• Encontro Catarinense 

• Workshop de Diretores 

Ações Macro para 2016 

� Foram também apresentadas pela Márcia e discutidas pelo grupo as ações 
macro para 2016, destacadas abaixo:  

Capacitações | Desenvolvimento 

• Coordenadores 

• Líderes/Supervisores 

• Gerências/Diretorias: Workshop/Simpósio? Evento estadual ou por regional? 
Em que mês do ano? 

� Treinamentos: sugestão de treinamento Adventure; importante manter o 
DVAL porque não são os mesmos que participam; troca de material entre 
regionais; troca de profissionais entre regionais para realizar os 
treinamentos; treinamento de ferramentas, como o  PDCA; verificar com SESI 
os treinamentos gratuitos; para os supervisores trocar mais experiências 
sobre o CCQ (maximização de resultados utilizando as equipes); sugestão 
para realizar os treinamentos no primeiro semestre;  

Disseminação | Adesão | Permanência no Núcleo 

• Divulgação para as categorias (sindicatos/associações) 

• Pesquisa de opinião por regional?  

• Mostras regionais? 

• Encontro/Prêmio Catarinense 2016 

� Disseminação: eventos regionais / Divulgações / Eventos Diretores: 
dificuldade de participação dos diretores quando não é na mesma região; 
aproveitar os momentos de outros eventos (como o Excelência SC) para 
realizar a divulgação do Núcleo. O evento de premiação do Excelência SC 
pode ser divulgado o Núcleo. Incluir também gerentes nos eventos, o que 
facilita a participação. Verificar um evento em nível estadual para realizar a 
divulgação. Para o regional, verificar aqueles que estão com poucas empresas 
participando. Verificar como estão sendo feitos os convites para os diretores 
e gerentes: em alguns casos, fazer contato pessoal e com a sua liderança, 
ressaltando a importância do evento.  

� Adesão / permanência no núcleo: manter contato com associações e 
sindicatos. Contato com universidades (professores); Mostra Regional. 

Marketing 

• Elaboração novo site 

• Divulgações no site: Sugestão de meta  

• Informativos: Espaço para dicas/orientações/curiosidades ou boa prática 
sobre o CCQ 

• Depoimentos de equipes? Fazer um cronograma... Divulgar no site/face... ou 



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 19/11/2015 Horário: 08h00 as 16h00 Local: Aurora – Chapecó 
 

Página 7 de 10 

 

N. Assunto Detalhamento 

exclusivamente para o informativo?? 

• Materiais: Banner | impressões (necessidades regionais). 

� Marketing: foram apresentados valores de orçamentos de empresas para 
desenvolvimento e manutenção do site do Núcleo (coluna A) e da empresa 
com melhor preço (coluna B):  

 Coluna A Coluna B 

Valores para o site R$ 5.000,00 a R$ 
10.000,00 

R$ 3.500,00 

Manutenção 
Mensal 

R$ 400,00 a R$ 700,00 R$ 200,00 

Aluguel da Página R$ 322,00 R$ 200,00 a R$ 
350,00 

Registro R$ 30,00 R$ 30,00 

� Luan também apresentou como ficariam as modificações no site, com 
versões para celular e Tablet. Foi aprovada a realização com a empresa que 
apresentou os valores da coluna B. Márcia pede apoio dos regionais para 
divulgação de informações e notícias no site.  

Estrutura Organizacional 

• Atribuições | Controles | Procedimentos 

• Orçamento Núcleo 

• Apostila 

• Benchmarking 
 

� Metas para 2016: 

o 01 nova empresa por ano/regional 

o 01 notícia por regional/mês no site 

o Mín. 50% empresas participantes no prêmio CCQ: determinar 
um tempo maior para avaliação. Os mesmos avaliadores farão a 
avaliação de todas as empresas. Cada regional irá definir um 
avaliador (com experiência na coordenação). Andréia (Norte) e 
Geani (Sul) se prontificaram a ser avaliadora.  

o Mín. 80% empresas participantes com stand no encontro. 

09 
� Assuntos Gerais 

o Financeiro dos Regionais 

� Financeiros dos Regionais: foi sugerido pelo Vanderlei para centralizar no 
financeiro estadual todas as atividades que o financeiro realiza atualmente, 
pela dificuldade de trabalho nos financeiros regionais. O trabalho do 
financeiro regional fica muito dependente do financeiro estadual, como 
emissão dos boletos para as empresas dos regionais.  Foi aprovado que as 
atividades serão realizadas somente pelo Estadual, porém, a partir de 2016.  

10 
� Encerramento | Coffee Break 

o Próxima reunião: Janeiro | 
Local à definir. 

� Encerramento: Zeno agradece e explica o que é o Excelência SC, movimento 
que dissemina o modelo do Modelo de Excelência em Gestão da Fundação 
Nacional da Qualidade e organiza o prêmio catarinense.  Todos comentaram 
que a reunião foi produtiva e bem organizada, desde o seu planejamento / 
pauta até a condução do dia de trabalho. Esta organização de enviar a pauta 
antecipadamente auxilia na discussão dos pontos com as empresas dos 
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regionais que não participam do Estadual. Hoje tivemos uma reunião 
bastante participativa, de pessoas que falam pouco nas reuniões. Tivemos 
um ano de planejamento foi muito bem, conseguimos cumprir várias ações 
planejadas. Sensação de trabalho realizado. Oportunidade de propor e ouvir. 
Destaque para a meta da criação do regional oeste. Agradecimentos pela 
recepção da Aurora. Seriedade do grupo. Maturidade do grupo. 
Cumprimento da pauta. Momento de expor as dúvidas e contribuições com 
os demais. Boa organização. Boa gestão da Márcia. Destaques: parabéns para 
o regional do Vale pela organização do evento e para o regional Oeste, pela 
composição do regional. Destaque de profissional do ano: Luan – sempre 
disponível. Agradecimento à Deus por esta oportunidade.  

11 
� Visita na empresa 

o Atentar-se para as 
recomendações da visita 

� Realização da visita à fábrica.  

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 
 
 
 

 

Cronograma de Reuniões 2015 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 22/01/2015 � SENAI/São José � São José � Padrão � Planejamento 2015-2020 

02 � 26/03/2015 � Grupo Lunelli � Guaramirim � Padrão 
� Estrutura Treinamentos 

(Josiane) 

03 � 21/05/2015 � Hospital São José � Criciúma � Padrão � (sem prática) 

04 � 23/07/2015 � Condor � São Bento do Sul � Padrão  � PDCA – Ibema  

05 � 20/08/2015 � Coteminas � Blumenau � Padrão 
� Premiação (Marcia, 

Fernanda, Geani) 

06 � 19/11/2015 � Aurora Alimentos � Chapecó � Padrão 
� Premiação (Danieli, Giselli, 

Luan) 

Figura 2 - Próximas Reuniões 2015 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Ordenar os documentos da matriz de competências, 
conforme e-mail; 

� Todos 
A ser definido no e-

mail 
 

02 � Enviar pesquisa e planilha de custos para inclusão no site � Priscila 28/01/2016  

03 � Entrar em contato com EMBRACO � Márcia 28/01/2016  

04 � Confirmar reunião na INPLAC � Márcia 30/11/2016  

05 � Confirmar data do Encontro 2016 – 21/10 � Vanderlei / Giselli 28/01/2016  

06 � Fazer o planejamento 2016 conforme definições sobre 
treinamentos, adesões e metas.  

� Coordenadores 28/01/2016  

07 � Enviar depoimento e foto do diretor para Luan / 
informativo 

� Todos – conforme 
sequência da lista de 
presença  

28/01/2016  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 
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Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 
Figura 5 – Foto do Encontro 

 

Plano de Ação – Estratégias 2015-2020 
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Figura 6 – Plano de Ação - Estratégias 2015-2020 

 
*As ações da figura 6 serão acompanhadas em todas as reuniões, por meio do formulário FN 007.  


