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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � David   X 

02 � Anjo Tintas � Geani   X 

03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   X 

04 � Aurora Alimentos � Diane / Nanci / Aline   X 

05 � Condor � Giselli X   

06 � Coteminas � Priscila   X 

07 � Eliane Revestimentos � Andreia/Luan   XX 

08 � Embraco � Leonardo X   

09 � Hospital São José � Márcia   X 

10 � Ibema � Sheila X   

11 � Inplac � Savio   X 

12 � Marisol � Andreia Rachadel    X 

13 � Excelência SC � Eduardo    X 

14 � SENAI/SC � Eliane/Adriana   X 

15 � Lunelli � Vanderlei X   

16 � Weg � Josiane/Orlando   X 

17 � Baumgarten � Daniela X   

18 � BRF - Concórdia � Marcieli X   

19 � Cardinal � Francisco / Guilherme X   

20 � Copobras � Heder/Dayana X   

21 � Duas Rodas � Sirley X   

22 � IPEL � Fernanda/Deise X   

23 � Hisa � Cristiane  Afastamento 6 meses 

24 � Rudolph � Marcelo X   

25 � Rovitex � Filomena X   

26 � Schulz � Ellen Santos X   

27 � Tecnoblu � Eduardo Afastamento 6 meses 

28 � Têxtil Farbe � Priscilla / Anderson X   

29 � Três Irmãos � Jocimar X   

30 � Triton Máquinas Agrícolas � Joneffer / Marcio X   

Percentual de Presença na Reunião ---- > 88%    
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

� Abertura 

o Direção | Coordenação 

o Apresentação dos participantes. 

o Apresentação Equipe de 

Melhorias INPLAC 

� Apresentação da equipe Eureka da Inplac com projeto Revitalização das 

mesas de COS. Objetivo: Guia de corte para emendas das embalagens 

plásticas. 

02  

� Pendências 

o Andamento estatuto 

o Compartilhamento de materiais 

de treinamento no site 

o Atualização dados das empresas 

no site  

o Indicadores do Núcleo (2º 

semestre 2015) 

o Notícias no site/face 

(01/regional/mês) 

� Feedback estatuto: foi repassado aos advogados da contabilidade. 

Sugerem alteração apenas no capítulo 03. Feita também a análise 

pela Fiscalização Tributária da Prefeitura. Sirley irá fazer as 

alterações sugeridas e encaminhará ao Núcleo para análise / 

aprovação, posteriormente será encaminhado para registro no 

cartório. 

� Compartilhamento de materiais: Vale e sul repassaram;  conforme 

repassado pelo Luan por e-mail. Demais regionais ficaram de 

encaminhar.  

� Atualização de dados no site: coordenadores deverão dar atenção, 
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N. Assunto Detalhamento 

o Divulgação das equipes para o 

site 

o Entrega do banner para 

regionais (Missão, Visão, 

Valores) 

o Calendário de eventos 

preenchido | Planos de ação 

atualizados 

o Cursos para coordenadores: 

Regionais Oeste/Norte/Vale 

nem todos atualizaram. 

� Indicadores: faltaram os dados da Embraco. Será divulgado sem 

essa empresa. Andreia (Marisol) ficou de conversar com o 

representante para informar / cobrar agilidade nas pendências.  

� Notícias estão fluindo. Compartilhar mais informações no Facebook. 

� Equipes no site conforme cronograma. Postagens iniciam a partir de 

21/03/2016. Comentado que quem conseguir encaminhar o 

material com antecedência já pode enviar para o Luan. 

� Foram entregues os banners para cada regional. Solicitado que todo 

início de reunião seja lido cada item para reforçar os conceitos do 

núcleo. 

� Divulgar no site calendários de atividades 2016.  

� Curso Coordenadores: as inscrições estão sendo realizadas 

diretamente com Geani. A mesma comentou que para ser viável o 

curso tem que ter no mínimo 12 participantes. Geani está 

reavaliando nova data para realização do curso. Nos dias 09 e 10/05 

será realizado no Regional Norte juntamente com Vale. 

� Com relação à pendência de confirmação se a Filomena (Rovitex) 

participaria do Prêmio como avaliadora, foi divulgado que neste ano 

não participará. Ficaram como avaliadores: Giselli (Condor), Geani 

(Anjo) e Andreia (Marisol). 

03  

� Financeiro 

o Informações da conta | 

Mensalidades | Controles 

Regionais 

�  Saldo da Conta Corrente R$ 12.370,30 . 

o Valor em aplicação em 16.03.2016 : R$ 20.656,49 

o Saldo total em 15.03. 2016: R$ 33.026,79. 

� Identificado que havia uma conta em aberto no Bradesco, está sendo 

providenciado o encerramento. 

04  

� Workshop RHs – 12/04 

o Programação | Organização 

o Divulgação 

� Divulgado as informações e programação do evento. Empresas 

repassarem os participantes até 31/03. Cancelar o evento caso a 

quantidade de participantes seja menor que 25 pessoas de RH. 

05  

� 18º Encontro Catarinense de CCQ 
– 21/10 

o Organização | Programação 

o Orçamentos | Investimentos 

o  Palestrante 

o Arte | Materiais (camisetas, 

divulgação, inscrições...) 

� Andreia da empresa Marisol apresentou a tabela de orçamento do 

Encontro, com destaque para os itens abaixo:  

o Não será cobrado aluguel. A empresa Condor conseguiu o 

uso por cortesia. Se houvesse pagamento, o valor ficaria 

em R$ 9.462,00;  

o Serviço de garçom e eletricista não será necessário 

contratar, pois o local oferece.   

o Ambulância: foi contratado o serviço da UNIMED, sem 

custo.  

�  Foi solicitado orçamento para uma empresa de formatura, com valor 

de R$15.230,00 (com púpito, mestre de cerimônia, projetores, etc). Foi 

comentado que o projetor do palco central precisa ser maior pois o 

local tem profundidade, o que pode atrapalhar a visão de quem sentar 

ao fundo. Priscila solicitou que Andreia encaminhe o documento para 

verificar nos contratos os valores incluídos de cada item. Do orçamento 

apresentado, foi solicitado retirar as plantas pois o local já apresenta 

uma estrutura bonita para eventos.  

� Palestrante: Andreia apresentou como sugestão o nome de Marciano 

Cunha – foi seu professor de Pós-Graduação e já assistiu palestras com 

ele. Enviou orçamento e convite e está aguardando retorno.  

� Coffee-break e almoço: deve ser utilizado o serviço local do evento. 
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N. Assunto Detalhamento 

Andreia solicitou orçamento e está aguardando.  

� Camisetas: será branca para os participantes e vermelha ou verde para 

coordenadores. Andreia comentou que está solicitando o patrocínio da 

Marisol e Lunelli (aguardando confirmação). Foi comentado e validado 

que a camiseta não terá a identificação do número do Encontro para 

que possa ser reutilizada em outros eventos. Andreia comenta que a 

Marisol questionou sobre incluir a logo na camiseta. Foi definido que 

será comunicado para Marisol que a divulgação será feita no material 

de divulgação do evento. Apresentação da arte da camiseta. Foi 

comentado e aprovado a utilização da arte similar à do ano passado, 

com a engrenagem. Andreia irá passar para o pessoal de arte da 

Marisol para verificar o layout na camiseta. Foi sugerido por Geani 

incluir a frase: “Você também pode fazer a diferença”. Arte 

apresentada: 

 

06  
� 5º Prêmio Catarinense de CCQ 

o Avaliadores | Regulamento | 

Inscrições | Prazos 

� Avaliadoras: Andreia (Marisol), Geani (Anjo) e Giselli (Condor).  

� Objetivo: O Prêmio Catarinense de CCQ/ Equipes de melhoria, 

promovido pelo Núcleo Catarinense de CCQ, visa reconhecer as equipes 

que através de programas participativos contribuíram para o aumento 

da competividade das empresas. 

� Publico Alvo: Somente poderão participar empresas Nucleadas, desde 

que tenham implementado um sistema de programas participativos 

dentro da filosofia do Núcleo Catarinense de CCQ. Empresas que 

queiram participar inscrevendo um projeto de uma filial fora do estado 

de Santa Catarina, poderão fazer desde que arquem com as despesas 

de viagem dos avaliadores.  

� Projetos: Será aceito somente um projeto por empresa, projeto este 

implantado no período de 01/01/15 e 31/03/16. 

� Prazo de Inscrição dos Projetos: A empresa deverá preencher o 

formulário de inscrição anexo a este regulamento e descrever o projeto 

conforme diretrizes definidas no Regulamento. A ficha de inscrição e o 

descritivo do projeto devem ser enviados para o e-mail 

5premiocatarinenseccq@gmail.com até o dia 29/04/2016. A empresa 

receberá um aviso, por e-mail, de confirmação de sua participação no 

prêmio.  

� Período de Avaliação Presencial dos Projetos: 01/06/16 à 29/07/16. A 

avaliação presencial deverá ser realizada em cada empresa, no local de 

trabalho onde foi aplicado o projeto de melhoria. As empresas serão 

comunicadas de data e horário da avaliação in loco por email. 
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N. Assunto Detalhamento 

� Data da Divulgação dos Selecionados Etapa Final (Encontro 

Catarinense): 01/08/2016. 

� Divulgação do Vencedor: 21/10/2016 no 18º Encontro Catarinense de 

CCQ. 

� Atribuições do Núcleo Catarinense de CCQ: Nomear 03 jurados para a 

avaliação dos respectivos projetos; Garantir que os avaliadores não 

pertencem a nenhuma empresa que esteja concorrendo ao Prêmio. 

� Premiação: foi definido que terá premiação também para os segundos 

e terceiros lugares. Os valores para uso em confraternização pelas 

esquipes vencedoras ficaram assim distribuídos: 1º Lugar: R$ 500,00; 2º 

Lugar: R$ 300,00; 3º Lugar: R$ 200,00. O valor não será pago em 

dinheiro. Esse valor deve ser gasto com integração das equipes 

(churrasco, pizzaria, etc). As equipes devem apresentar Nota Fiscal no 

valor de sua premiação para pagamento das despesas.  

� Foi comentado também sobre a cronometragem da apresentação: a 

equipe tem 15 minutos para apresentação, sendo que, a partir de 16:01 

a pontuação começa a ser descontada.  

� Geani comentou sobre alterar os percentuais da concepção e do 

desenvolvimento. Foi definido que não será alterado pois considera-se 

que a concepção da ideia é mais importante.  

� Detalhar melhor por que motivo a empresa não foi premiada em 

primeiro lugar. Divulgar a nota individual e detalhar as lacunas. Enviar a 

nota do primeiro para que a empresa possa se situar onde estão suas 

lacunas.  

� Ficou definido que o projeto terá no máximo 10 páginas.  

� Os demais requisitos estão detalhados no documento Regulamento 5º 

Prêmio Catarinense; 

07  

� Apresentação Ações Regionais – 
Meses Fev/Mar 2016 

o Regional Norte 

o Regional Sul 

o Regional Vale 

o Regional Oeste 

� Regional Norte: Entrou nova empresa – Marlan Malhas. A empresa 

VedaMotores de Rio do Sul, que entrou em contato. Solicitou uma 

apresentação para mostrar para o diretor. Márcia comenta que o CIEE 

entrou em contato para conhecer o núcleo.  

� Regional Sul: foi realizada reunião no dia 16/02 na Anjo Tintas. 

Empresas: Anjo, Búrigo, Copobras, Eliane, HSJ e Sical. Pauta: Planos de 

ação, DVAL. Na parte da tarde foi feito treinamento do PDCA. 

Divulgação do 1º Sul Gestão, com lançamento do Núcleo de Excelência 

na Gestão, a ser realizado nos dias 23 de março na ACIC. Terá 

divulgação do Núcleo CCQ.  

� Regional Vale: Não conseguiu contatar novas empresas . Dificuldade 

com a participação das empresas na reunião, geralmente enviam os 

representantes. Verificando pra fazer o DVAL em abril. 

� Região Oeste: Hisa pediu afastamento; BRF não está participando das 

reuniões, com a justificativa de que não pode viajar. A UNOESC de 

Campos Novos já tem programa implantado. Após dia 31 farão visita na 

empresa para apresentar. Notícias fez um cronograma para envio das 

noticias ao site. Próxima reunião será na Triton, que apresentará o 

Programa. Treinamento previsto para maio, dia 11, foi alterado o local. 

Ademir não participará das Reuniões do Estadual, foi promovido. Irão 

decidir na próxima reunião quem será o Coordenador.  

08  
� Apresentação Empresa Rio 

Deserto 

o Programa CCQ implantado 

� Não terá apresentação. A empresa optou por participar do núcleo 

futuramente. 
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N. Assunto Detalhamento 

09  

� Capacitação Planejamento e 
Gestão 

o Uso dos dados da pesquisa de 

satisfação (Modelo Luan) 

� Análise do Ambiente, Análise SWOT, Descrição dos Projetos, Definição 

dos Indicadores; 

� Análise das questões enviadas e respondidas anteriormente, sob os 

seguintes aspectos: Organizacional, Pessoal -RH, Marketing, Produção, 

Financeira. Com estes aspectos, destacar os pontos fortes, 

oportunidades de melhorias de cada aspecto; 

� Análise situacional: Pontos fortes e pontos fracos; Ameaças e 

Oportunidades;  

� Análise externa: listar as oportunidades e ameaças e no ambiente 

interno listar as forças e fraquezas. Priorizar caso tenha em número 

desigual; Notas para pontuar a Matriz: 01 para 50% das alternativas; 03 

para 30% das alternativas; 09 para 20% das alternativas; Entrega de 

tabela da matriz para descrever os PF, Fraquezas, OM e ameaças; 

considerar também as respostas da equipe para as perguntas enviadas 

por e-mail;  

� Fazer o cruzamento dos itens levantados na matriz e definir os projetos 

que irão neutralizar ameaças e fraquezas e potencializar oportunidades 

e pontos fortes; Elaborar os projetos numa planilha de 5W2H. 

Desdobrar em detalhe as ações, estilo check-list;  

� Indicadores: entender a necessidade do cliente, colaboradores, 

comunidade ou meio ambiente; identificar demandas por falha e 

demandas de valor; definir os novos processos e indicadores, sem 

estabelecer metas arbitrárias.  

� Levar a matriz para a empresa e discutir com as equipes. Enviar para 
Eduardo para validação: Prazo: até 18/04/2016.  

� Entrega dos projetos (5W2H) e plano de indicadores para Eduardo: 
18/05/2016 

10  

� Encerramento | Coffee Break 

� Próxima reunião: 19/05 | SENAI – 

São José 

� Reunião produtiva, boa troca; reunião foi boa, percebeu que algumas 

coisas não são medidas na empresa, a partir da capacitação de 

planejamento; reunião objetiva; aprendizado; objetiva;  poucas pessoas 

na reunião; capacitação foi bem objetiva e de fácil compreensão e que 

pode ser aplicada na empresa; metodologia da capacitação adequada; 

agradecimento pela parceria do SENAI; bom retornar ao grupo depois 

de algum tempo; Eduardo comenta sobre o treinamento de avaliadores 

que será realizado pelo Excelência SC e que é uma boa oportunidade 

pra aprender sobre a metodologia do MEG.  

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 

 

 

 

 

Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 28/01/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão � Planejamento 

02 � 17/03/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão � Pesquisa Luan 

03 � 19/05/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão �  

04 � 21/07/2016 � Baumgarten � Blumenau � Padrão  �  

05 � 15/09/2016 � Condor � São Bento do Sul � Padrão �  
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Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

06 � 24/11/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2016 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Enviar Indicadores para Luan - Embraco � Todos 31/03/2016  

02 
� Estruturação das ações para tratamento das 

Oportunidades de Melhoria da Matriz de Competências – 

Workshop RHs 

� Geani / Priscila / 

Danieli 
17/03/2016 Em andamento 

03 
� Estruturação das ações para tratamento das 

Oportunidades de Melhoria da Matriz de Competências – 

Planejamento e Gestão 

� Márcia / Eduardo 17/03/2016 Em andamento 

04 
� Envio do plano de ação dos regionais atualizado para 

Eliane (elianenunes@sc.senai.br) – Regional Sul 

� Coordenadores 

Regionais 
31/03/2016  

05 � Discutir matriz SWOT com suas equipes e enviar para 

Eduardo para validação 

� Coordenadores 

Regionais 
18/04/2016  

06 � Elaborar plano de projetos (5W2H) e indicadores e enviar 

para Eduardo (após validação item anterior) 

� Coordenadores 

Regionais 
18/05/2016  

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 

 


