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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Daniela   X 
02 � Anjo Tintas � Geani   X 
03 � Baterias Pioneiro � Jorge/Ademir  X  
04 � Brandili � Fábio/ Talita/ Anderson   XXX 
05 � Condor � Giselli   X 
06 � Duas Rodas � Sirley   X 
07 � Eliane Revestimentos � Fabiano   X 
08 � Embraco � Edicarlos   X 
09 � Hospital São José � Márcia   X 
10 � Marisol � Hermes/Gisele   X 
11 � Rovitex � Filomena   X 
12 � SENAI � Adriana/Camila   XX 
13 � Weg � Orlando X   
14 � MCE � Juliana X   
15 � Baumgarten � Giseli/Gigriane   XX 
16 � Farbe � Anderson/Polliane   XX 

 

N. Assunto Detalhamento 

01 

Abertura e 
Apresentação dos 

Participantes 

 

� Ezio - Diretor industrial, trabalha a 27 anos, deu as boas vindas aos participantes. Condor – 84 
anos, evolução continua.  A qualidade é o coração de toda a organização. A complexidade 
interna é uma assassina silenciosa da rentabilidade de qualquer negociação. 

� Foi apresentado o gerente da qualidade, Ivo. 

� Geani agradeceu em nome da equipe da CCQ, da disponibilização da empresa Condor na 
participação do grupo e também pela liberação da presidente Giselli. 

02 

Boa Prática Programa 
de Voluntariado Condor 

 

� É uma das ações de responsabilidade social da empesa que tem como finalidade organizar as 
ações voluntárias realizadas pelos seus colaboradores, por meio de um trabalho estruturado 
de apoio e incentivo ao trabalho voluntário. A estruturação do Voluntariado Empresarial 
Condor tem como fundamento um dos valores da empresa – Contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade. Total de 100 voluntários. 

� Missão: prometer o desenvolvimento social a partir da solidariedade dos colaboradores e do 
compromisso da Condor com a Comunidade. Apresentou também os princípios: 
comprometimento dos voluntários em assumir responsabilidades, respeito a cultura dos 
beneficiados e das organizações sociais, respeito aos limites e disponibilidade dos voluntários, 
auto realização, crescimento pessoal e realização, agir de acordo com o “jeito condor de ser” 
– código de ética. 

� Objetivo geral: promover a qualidade de vida da comunidade e incentivar a solidariedade 
entre as pessoas. 

� Objetivos específicos: oferecer oportunidade para os colaboradores exercerem o 
voluntariado; atender as necessidades da comunidade, de acordo com o foco, as 
competências e a disponibilidade dos voluntários; Promover o desenvolvimento dos 
colaboradores alinhado ao jeito condor de ser e aos valores da empresa; contribuir para o 
reconhecimento da empresa perante responsabilidade social. 

� Foco de atuação: Saúde – Educação e Esporte e Lazer. 

� Público alvo: crianças, jovens e idosos. 

� Apoio Condor: Horas durante o expediente para planejamento, reuniões, articulação e 
mobilização dos voluntários e outras empresas na empresa; Orçamento que viabilize o 
trabalho dos voluntários e os projetos de ação voluntária; Capacitação dos colaboradores 
voluntários, em horário de expediente. 
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N. Assunto Detalhamento 

03 

Boa Prática Programa 
de Voluntariado 

Condor

 

� Responsabilidade dos voluntários: comprometimento, realizar atividades fora do expediente, 
porta-se de maneira respeitosa, verdadeira e integra; as atividades voluntárias serão 
planejadas e realizadas de acordo com o foco de atuação do programa; participar das 
capacitações. 

� Abrangência: Município de SBS. 

� Instituições: Escola, creche e lares de idosos. 

� Parcerias: secretarias municipais e organizações não governamentais. 

� Formato de atuação: A gestão será realizada pela área de recursos humanos, por meio de um 
coordenador e de um comitê gestor, formado pelos lideres dos grupos de colaboradores 
voluntários. 

� Indicadores para monitoramento: numero de horas voluntárias; numero de pessoas 
atendidas; avaliação do voluntariado e da organização atendida. 

� Reconhecimento: Anualmente, é realizado evento na Condor com apresentação das ações, 
resultados, apresentações. As ações também são divulgadas na intranet e mural. 

� Ciclo anual: divulgação, planejamento do trabalho, implementação, avaliação e 
monitoramento e reconhecimento. 

� Personagem: super sorriso. 

� Informações adicionais no site: http://www.condor.ind.br/Institucional/Socioambiental/ 

04 Projeto de melhoria 

� GMC Inova – 09 membros 

� Recebimento e paletização de géis e fios dentais 

� Apresentou processo anterior 

� Problema demora na disponibilidade de material para deposito de acabados (ACA). 

� Estudo do problema. 

� Estudo da causa: os géis e fios dentais eram entregues paletizados,  

� Proposta: utilizar a mesma etiqueta para armazernar, rastrear, identificar. 

� Viabilidade: planilha de aumento de vendas no produto. 

� Manual pra geração de etiquetas: código de produto, lote, quantidade de produto, data de 
validade. 

� Definido o processo atual, onde foi reduzido em média de 3h no processo. 

� Redução no tamanho da etiqueta. 

� Investimento: programa R$ 3.052,00, treinamento R$ 329,00.  

� Economia anual de etiqueta R$ 1.873,00. 50% Horas extras: R$ 4.758,49. 

� Retorno investimento: 6 meses. 

� Redução do lead times do processo interno de liberação dos produtos da ACA. 

� Eliminação da necessidade da utilização do transporte interno no processo. 

� Eliminação de horas extras. 

� Beneficio ergonômico. 

� Redução do custo da etiqueta do fornecedor. 

� Eliminação de desperdício. 

� Possibilidade de expansão do projeto. 

� Sirley fez entrega de brindes para o grupo. 

05 Visita técnica 
� Foi realizada visita técnica na empresa sendo em 02 grupos, coordenadoras pela Giselli e 

Simão. 
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N. Assunto Detalhamento 

06 Planejamento 2014 

� Foi discutida a forma de tratamento de empresa interessadas, recebimento de visitas, 
participação do núcleo. 

� Adesão de empresas - Percentual de adesão e cota de empresa de empresas novas 
permanece como está? 

o Sim, 20% de adesão. 
o Avaliar melhor as empresas antes de oficializar o convite para participarem do 

núcleo 
� Exclusão de empresas - Apresentação 

o Falta de participação em eventos, treinamentos, e reuniões poderia ser ponto de 
exclusão? 

o Sim. Cumprir estatuto. 
o Por isso que tem dois representantes. 
o  Acho que sim, pois se está entrando no Núcleo CCQ, é porque realmente está com 

vontade e vai querer aproveitar tudo. 
o Manter como está, sob avaliação caso a caso. 
o O Estatuto já estabelece as regras temos que fazer valer! 
o Concordamos, fazer valer o estatuto. Hoje se avaliarmos estamos com empresas 

que já tiveram mais de duas faltas. 
o Sugestão: Tolerar apenas uma falta justificada- Férias, doenças, eventos 

relacionados a empresa ou auditorias. 
o Faltas não justificadas enviar uma notificação ao supervisor e coordenação da 

empresa nucleada. 
o Presença de no mínimo 70% dos eventos relacionados ao Núcleo. 

� Exclusão de empresas – Definição na reunião 
o Eventos – Caso a empresa não puder participar, deve informar para não 

comprometer logística, materiais, etc. 
o Reuniões - Acordado que pode haver somente 01 falta no ano. Caso faltar duas 

vezes no ano a empresa será cancelada do núcleo. O participante faltante deve ser 
representado por alguém que conheça do assunto e possa interagir na reunião. 

� Materiais promocionais - Apresentação  
o Alguém ter controle de materiais do núcleo. 
o Deveríamos melhorar os brindes para os circulistas, criar uma espécie de brinde do 

núcleo ao invés de cada empresa dar um diferente. 
o Sugestão: Fazer um brinde (tipo Kit) do núcleo para presentear os circulistas que 

fazem apresentação de seus projetos nas reuniões do núcleo. 
o É interessante calendário e agenda. 
o Calendário do núcleo com as datas já marcadas nele, seria bem legal. 
o Nosso objetivo atual deverá ser fortalecer as empresas que estão no núcleo. Não 

vejo necessidade de maior investimento em novas empresas, no momento atual. 
o Devemos estabelecer um controle eficiente de quantidade para melhor utilização. 
o Ter certificados para cada tipo de treinamento, criar certificados conforme 

treinamento. 
o Banner itinerante para divulgar sobre o núcleo. 
o Criar um modelo padrão de apresentação do Núcleo. 
o Divulgação do Núcleo através das redes sociais. 
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N. Assunto Detalhamento 

07 Planejamento 2014 

� Materiais promocionais – Definição na reunião 
o Controle de materiais – relações públicas.  
o Brindes para apresentação de boas práticas nas empresas – Permanecer somente 

o brinde do núcleo. Sugestão de incluir sacola reciclável para colocar o brinde 
dentro ou outra embalagem, como por exemplo “sacola de carro”. Geani ficou de 
fazer orçamento de sacolas. 

o Depois da conclusão do planejamento dos núcleos, consolidar a quantidade de 
materiais necessários para verificar o que já tem no estoque e o quanto será 
necessário adquirir. 

o  Banner – sugestão de refazer a arte para entregar um para cada regional. 
o Apresentação padrão – Sugestão de elaborar apresentação padrão para ser 

utilizado nos eventos. 
o Vídeo institucional – o vídeo está no site e está atualizado. 

� Reuniões - Apresentação 
o Deve ser abordado mais o funcionamento do CCQ nas empresas, e a possibilidade 

de após as apresentações dos projetos de CCQ ir visitar a melhoria in loco. 
o  Sugiro cada reunião uma empresa apresentar como está seu programa e apontar 

suas dificuldades para serem discutidas. 
o  Apresentar em data show ou entregar uma folha para cada participante os 

assuntos discutidos no estudo dirigido, para melhor visualizar. 
o  Fazer levantamento de quais são as necessidades das empresas, tentar evoluir nos 

conteúdos progredir. Empresas novas fazer mais visitas. 
o  Utilizar o manual que esta no site. 
o  Como manter as equipes motivadas, como estimular a criatividade dos circulistas, 

como atrair profissionais para o programa. 
� Reuniões – Definição na reunião 

o Sugestão de apresentação da boa prática e depois visitar inloco para ver o projeto 
em funcionamento, quando pertinente. Ou, no decorrer da visita mostrar projetos 
que foram implantadas em função do CCQ. 

o Cada empresa deve apresentar de como está o programa e apresentar as 
dificuldades que estão tendo para implantar o programa.  

o Sortear as empresas para apresentação ou priorizar as empresas que estão com 
mais dificuldades. 

o Proposta de realização de treinamento para manter as equipes motivadas, 
estimulando criatividade dos circulistas, como atrair profissionais para o 
programa. Trazer um palestrante para tratar o assunto na reunião. Sugestão de 
fazer um teal para coordenadores. 

� Treinamentos – Apresentação 
o Precisamos unir mais as empresas nucleadas, realizando treinamentos de curta 

duração, com temas como: ferramentas da qualidade, oratória, nova ortografia. 
o Treinamento para coordenadores. 
o Treinamentos de Coordenação de Equipes. 
o  A modalidade por TEAL foi bem aceita e seria interessante manter para 2014, 

podendo ser alterada a tabela de atividades; 
o Treinamentos específicos podem ser realizados: Análise de gastos/ investimento, 

oratória; 
o Repetir o TEAL; 
o Fazer treinamento para coordenadores do CCQ, sendo que o núcleo poderia 

contribuir/ custear com um percentual do valor do curso. 
o Curso de oratória com a Domínio;   
o Fórum de troca de informações sempre ter um coordenador; 
o Redação; 
o Encontros deveriam ter mais troca entre os circulistas e supervisores.   
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N. Assunto Detalhamento 

08 Planejamento 2014 

o Ferramentas da qualidade, liderança de equipes, coordenadores de alta 
performance.  

o Sugestão: criar um formato de treinamento para coordenadores de forma que os 
mesmo possam aplicar determinados treinamentos a seus líderes de equipes. 
Motivação, Criatividade, Gestão de tempo e etc... 

o  Continuar com a metodologia Teal; 
o  Fazer apenas um Workshop de Gestores, estadual; 
o Workshop de diretores não foi realizado, até mesmo por conta da quantidade de 

atividades que estávamos desempenhando, talvez devêssemos avaliar a realização 
com maior antecedência. 

o Estabelecer e as empresas devem aproveitar melhor estes treinamentos... vemos 
muitas desistências de ultima hora... 

� Treinamentos – Definição na reunião 
o Manter metodologia TEAL;  
o Tentar realizar treinamento TEAL com coordenadores no início do ano;  
o Sugestão hotel fazenda;  
o Treinamento para coordenadores; 
o Oratória;  
o Liderança de equipes. 

�  

09 

Prêmio Catarinense 
CCQ 

 

� Giselli apresentou a avaliação utilizada para o prêmio. Foi aplicado para as 11 empresas 
que participaram. 

� A avaliação ficou dentro do esperado. 
� Pontos fortes: 

o Oportunidade de expor o projeto; Motivação da Equipe; Envolvimento das 
pessoas; Identificação de habilidades não conhecidas; relacionamento 
Interpessoal 

o Toda organização do Prêmio Catarinense de uma maneira geral foi muito 
satisfatório. 

o Cumprimento dos prazos das avaliações/ divulgação/ entrega do relatório. 
o Acho que os avaliadores cumpriram seus prazos e estão de parabéns! Foi um 

trabalho muito bem feito. 
� Oportunidades de melhorias: 

o Não foi possível evidenciar no regulamento qual o critério de desempate, tanto 
para os 3 projetos que vão para a [ultima etapa quanto ao ganhador do prêmio 
catarinense. 

o Divulgar todas as notas sobre a pontuação das empresas para comparar sua 
colocação geral. 

o Poderia ter aumentado o tempo de apresentação do projeto, 15 minutos se torna 
pouco para dar clareza quanto as melhorias. 

o Demora na divulgação da pontuação dos projetos que não foram classificados 
para a última etapa. Muitas vezes as equipes questionam, pois já poderia ser 
trabalhado os pontos fracos para os novos projetos. 

o A empresa e/ou grupo poderia receber um relatório ou um feedback no que ela 
deveria melhorar para as próximas participações. 

o Destacar mais no regulamento quais itens/ conteúdo/ assuntos deve conter no 
relatório do projeto.  

o Foi avaliado regulamento, e alinhado em não alterar o mesmo. 
� Quem serão os avaliadores para 2014? Estabelecer critério para ser avaliador do prêmio. 

Definir em janeiro/2014. 
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N. Assunto Detalhamento 

10 

Alguns comentários 
sobre Prêmio 

Catarinense CCQ 

 

� Tudo muito bom, as avaliações nos prazos e as dúvidas esclarecidas. 
� Não foi enviado pesquisa aos participantes do 2º Prêmio? 
�  É um ponto importante. As pesquisas do ano passado foram utilizadas para Melhoria 

neste ano? 
� Antes de anunciar os vencedores do Prêmio: Citar as notas do 3º,2º e 1º lugar (Márcia já 

colocou isso no cerimonial para 2014. 
� Os integrantes da reunião falaram em continuar com o mesmo regulamento. Somente 

foi feito um pedido para verificar as datas de implantação de melhorias para o próximo 
ano, que gerou dúvidas em muitas empresas. No próximo evento considerar melhorias 
implementadas até março de 2014. 

� Ao anunciar vencedores do premio, colocar no telão o nome do projeto / empresa ou 
foto da equipe. 

� Não tenho experiência e participação para avaliar este requisito, mas achei estranho os 
jurados serem integrantes dos núcleos. Não seria interessante e imparcial que fossem 
pessoas fora do convívio? 

� Está bacana, detalhes necessários já foram ajustados. 
� Apresentar no final qual a pontuação dada na apresentação final. Quanto o grupo tinha 

antes?  Estabelecer critérios para ser o avaliador do premio. 

11 
Encontro Catarinense 

CCQ  

� Márcia vai encaminhar por e-mail para todos do grupo o memorial. 
� Ponto que deixou a desejar foi o café da tarde (pouca quantidade, faltou organização) 
� Sentiram falta de camisetas. 
� Bastantes elogios sobre coral, teatro, local, organização. 
� Sugestão de ter profissional de educação física para ter atividade física. 
� Márcia - Hospital – os circulistas gostaram bastante, reclamaram do café. Gostaram 

bastante do teatro. Muitas apresentações. Poderia ter somente o teatro. Sugestão de 
horário das 09h às 16hs. Sugestão de alinhar com a equipe do AGQ/RS para participar do 
evento no RS. Avaliar a quantidade de empresas fazendo divulgação. 

� Giselli – Condor – colocaram que o café poderia ser sido organizado de uma melhor 
forma. Elogiaram o teatro. Comentaram que a peça não precisa ter os comentários na 
peça. Sentiram falta das camisetas. 

� Edicarlos – Embraco - comentou que achou cansativo o teatro e a mostra poderia ser em 
menos tempo.  

� De modo geral, a satisfação ficou em 98,8%. 
� Sugestão para os 15 anos de o núcleo: 

o Indicadores. 
o Fotos. 
o Curiosidades dos núcleos. 
o Convites personalizados. 
o Não abrir mão do túnel do tempo (dados). 
o Logo dos 15 anos deve estar pronta em janeiro. 
o Placa de homenagem para as empresas nucleadas.  
o Camiseta dos 15 anos com a novo logo. 
o Bolo com taça. 

� Daniela se propôs a ajudar nas inscrições do evento. 
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12 
Visitas e Benchmarking 

interno 

� Somente para 2014. 
� R: Sugestão: Os principais líderes do Núcleo CCQ poderiam fazer um benchmarking com 

outros Núcleos/ONG's (UBQ?)/Organizações, que trabalhem mais ou menos na mesma 
"linha" para identificar formas de melhorias ao Núcleo de modo geral. 

� Poderia ser mantido como está, como programação de agenda individual. 
� Estabelecer agenda antecipada para que as empresas possam se programar. Verificar 

empresas que possam estar acrescentando aos nossos programas. Programar visitas 
também nas empresas da região para falar de assuntos específicos.  

� Ver: Estruturação (regionais), Treinamentos, Financeiro, Ações e Adesões. 
� Foi consenso com o grupo presente na reunião que cada empresa verifica suas 

necessidades e planeja suas próprias visitas. 

13 
Encontro Catarinense 

2014 

� Giselli apresentou duas propostas. 
� Uma para 11/09 e outra para 12/09. Em função do tempo de deslocamento, a opção 

melhor seria iniciar a tarde. 
� Faltou horário para premiação 
� Estimativa de no máximo 500 pessoas. 
� Escolher local fechado para o evento. 

14 Financeiro 

� Sirley comentou que o saldo da conta está em R$ 30.000,00. 
� Boleto anual pode ser mantido para março. 
� Segundo a Sirley, o conselho não gerou o livro fiscal de 2012, falta algumas aprovações 

de contas. No dia 21/11 os membros do conselho estarão presentes para aprovar as 
contas de 2013. A Sirley ainda mencionou um problema de documentação na prefeitura 
de Jaraguá. Trata-se de alguns documento relacionado à UDESC. 

15 Revisão de Regimento 
� Adicionar os 20% no regimento, pois hoje não consta. 
� Sirley sugeriu que fosse revisado o regimento para constar que o núcleo “sem fins 

lucrativos” e que não presta serviços. Sugeriu ser avaliado por um advogado tributário. 

16 Faltas 

� Baterias Pioneiro – Com justificava. Nascimento do filho. 

� WEG – Não teve justificava. 

� MCE – Juliana encaminhou e-mail para a presidente Giselli, informando que não poderia 
participar da reunião. Sem justificativas. Em função de faltas consecutivas a empresa 
será desligada. 

� Oficialização do desligamento da empresa MASTER 

17 
Cronograma de 
treinamentos 

� Foi recebido somente do Norte. 

� Cronograma de treinamentos: 

Data Empresa Cidade Treinamento Quem? 

18.03.2014 Schulz Joinville TEAL Líderes Schulz/Lunender/Viqua/ Ciser 

20.05.2014 Condor 
São Bento do 
Sul 

TEAL 
Supervisores 

Duas Rodas/Condor/Marisol/Aguas de 
Joinville 

15.07.2014 Weg Jaraguá do Sul TEAL Líderes Weg/ Menegotti/Raumak/Três Irmãos

07.10.2014 Marisol Jaraguá do Sul 
TEAL 
Supervisores Marisol/ Duas Rodas/ Raumak/ Adlin
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18 
Cronograma de 

reuniões  

Data Empresa Cidade Brinde Boa prática 

20.02.2014 Nova Motores Joinville Schulz Nova Motores 

10.04.2014 Schulz Joinville Condor Schulz 

18.06.2014 Raumak Jaraguá do Sul Duas Rodas Raumak 

21.08.2014 
Menegotti 
Equipamentos Jaraguá do Sul Viqua 

Menegotti 
Equipamentos 

16.10.2014 Condor São Bento do Sul 
Aguas de 
Joinville Condor 

04.12.2014 Duas Rodas Jaraguá do Sul Raumak Duas Rodas 

Cronograma de reuniões, entregue pela região Norte. 

19 Site Cristiano confirmou que está tudo certo no site. 

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 �  

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

03 � 22/05/2014 � SENAI � Florianópolis � Padrão �  

04 � 17/07/2014 � Baterias � Treze Tilhas � Padrão  �  

05 � 02/10/2014 � Duas Rodas � Jaraguá do Sul � Padrão �  

06 � 20/11/2014 � Hospital São José � Criciúma � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2014 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 
� Revisar regimento, para constar a finalidade do CCQ, sem 

fins lucrativos e não prestação de serviços. Objetivo isenção 
de ISS prefeitura. Proposta contratar advogado tributário. 

� Sirley Janeiro/2014  

02 � Quem tem materiais do núcleo, deve informar ao Fabiano 
sobre o que e quantidade e local. 

� Todos Dezembro/2013  

03 � Fazer orçamento para sacola / bolsa para brinde � Geani Dezembro/2013  

04 � Fazer arte do banner � Geani Janeiro/2014  
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

05 � Disponibilizar apresentação antiga para Daniela fazer 
apresentação padrão. 

� Geani Novembro/2013  

06 � Fazer apresentação padrão do núcleo e publicar no site � Daniela Janeiro/2014  

07 
� Solicitar proposta para TEAL para coordenadores 

o Meta e Mega. 
o Local Vale das pedras 

� Geani/Giselli/Polliani Dezembro/2013  

08 � Definir avaliadores prêmio 2014 � Todos Janeiro/2014  

09 � Corrigir data do prêmio catarinense da ata – 12/10 para 
12/09 

� Adriana Dezembro/2014  

10 � Fazer contato com AGQ/RS para membros do CCQ participar 
do evento 

� Giselli Dezembro/2014  

11 � Fazer orçamento para logo do encontro catarinense de CCQ 
15 anos 

� Sirley e Fabiano Dezembro/2013  

12 � Ligar para MCE para cancelar a adesão ao CCQ � Giselli Dezembro/2013  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 


