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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

1.  � Adlin � David   X 

2.  � Anjo Tintas � Geani / Fernanda   XX 

3.  � Aurora Alimentos � Nanci/Diane/Aline   X 

4.  � Condor � Giselli   X 

5.  � Eliane Revestimentos � Luan/Andreia   XX 

6.  � Elian Malhas � Josimar/Carla/Josiane/Ana Claudia X   

7.  � Hospital São José � Marcia/Ana   XX 

8.  � Inplac � Savio / Ana Paula   XX 

9.  � Excelência SC � Eduardo / Zenon X   

10.  � SENAI/SC � Eliane   X 

11.  � Baumgarten � Daniela   X 

12.  � BRF - Concórdia � Daiane/Marcieli x   

13.  � Ciser � Célio x   

14.  � Companhia Águas de Joinville � Thiago / Liliane x   

15.  � Copobras � Daiana/Pamela x   

16.  � Coteminas � Priscila/Anna Laura   X 

17.  � Duas Rodas � Sirley x   

18.  � Embraco � Cleosdete/Marcio Cardoso   X 

19.  � Grupo Lunelli � Vanderlei x   

20.  � IPEL � Fernanda/Deise x   

21.  � Laboratório Burigo � Gisele / Lisdeise   XX 

22.  � Marlan Malhas � Henrique / Liane / Neylor x   

23.  � Móveis 3 Irmãos � Jocimar / Juliana x   

24.  � Oxford � Everaldo / Shirley / Vilson x   

25.  � Rudolph � Marcelo x   

26.  � Rio Deserto � Cleusa / João Luis   XX 

27.  � Rovitex � Gabriele/Jardel   XX 

28.  � Sical � Tamara / Fabiana x   

29.  � Schulz � Ellen / Márcio x   

30.  � Textil Farbe � Priscilla / Simone x   

31.  � UNOESC � Fernando/Diego/Iara/Josiane x   

32.  � Viqua � Deise / Priscila x   

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

N. Assunto Detalhamento 

01  

� Abertura 

o Boas vindas 

o Apresentação do projeto – 
Equipe de Melhoria 

o Brinde: Aurora 

o Apresentação dos participantes 

� Boas vindas da Direção;  

� Leitura e reflexão da missão, visão, valores; 

� Apresentação do Grupo de melhoria: apresentação de 2 projetos: 

o Lixocar – criação de um saco de lixo para entrega para 
novos clientes, divulgando os serviços oferecidos.  

o Gestar: criação de um grupo voltado para gestantes 
com reuniões mensais de discussão de temas voltados 
para a gestante. 

� Apresentação dos participantes; 

02  
� Pendências | Andamento 

o Incluir material Lean no 

� Apresentação do material desenvolvido, com um breve texto 
explicativo, figuras e tabela comparativa. O material foi 
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N. Assunto Detalhamento 

Informativo; 

o Enviar notícias e indicadores 
para informativo / site / 
apresentação; 

o Concluir revisão da 
apresentação; 

o Verificar quem pode assumir RP 
do Núcleo; 

o Retirar logo de empresas que já 
saíram do site; 

o  Brindes – Encontro; 

o E-mail padrão para faltas; 

aprovado. Serão solicitados mais alguns depoimentos. Hospital 
SJ irá enviar depoimento. 

� Apresentação do Núcleo: está atualizada, será disponibilizada 
no site. Retirar a data do arquivo e publicar o arquivo no site em 
Powerpoint. Marcia sugere que se inclua informações do 
regional quando for apresentar para empresas da região.  

� Relações Públicas: Geani irá assumir a função. 

� Logos das empresas no site: foi solicitado que todos verifiquem 
a atualização de logos das empresas. Solicitar atualização da Rio 
Deserto e retirar Marisol. RP deve verificar os dados e cobrar. 

� Brindes – Encontro. Quem não trouxe, levar no encontro. Será 
disponibilizado brinde da Anjo e Baumgarten para deixar nas 
cadeiras para os participantes. 

� POP: cancelar o POP 06 que será substituída pelo POP 08. 

� Notícias: enviar notícias – 2 por mês.  

� Depoimento direção: enviado e-mail cobrando o envio das 
empresas que ainda não enviaram.  

� Perguntas: foi elaborado planilha com a data para envio. 
Verificar qual a data que sua empresa precisa enviar. 

� Padrão de e-mail para faltas: Daniella apresentou o padrão 
elaborado. Foi aprovado, somente alterar o texto para terceira 
pessoa para não ficar pessoal. Daniella irá enviar o padrão do e-
mail para os coordenadores dos regionais e diretoria.   

� Faltas: do Estadual, a situação com falta é do Excelência SC. Foi 
discutido e será seguido o estatuto, que considera a 
participação nas reuniões. No regional tem a situação da 
Embraco, com duas faltas. 

03  

� Financeiro 

o Informações gerais da conta 

o Prestação de Contas - 
Contabilidade 

o Saldo em CC: 4.158,00 

o Aplicações; 18.139,00 

o Saldo total: 22.297,00 

� Tem um valor a mais de depósito de R$ 139,00 das mensalidades, 
que não foi identificado. 

04  

� Encontro Catarinense de CCQ / 
Prêmio Catarinense 

o Patrocínio 

o Palestrante 

o Almoço / coffee 

o Apresentação cultural 

o Stands / Mostra – verificar 
pendência que ficou na reunião 
– quem tem interesse 

o Outras definições 

� Patrocínio: foi levantado até o momento o valor de R$ 6.000,00 

� Foi feito depósito do local no valor de R$ 1.000,00. 

� Palestrante: Welington – (que fez palestra na empresa Duas Rodas). 
O valor será de R$ 2.270,00.  

� Almoço e café: os valores serão de R$ 30,00 para almoço e R$ 11,00 
café. Sobre as notas, será enviado um e-mail com o tipo de NF que 
será fornecida.  

� Participantes:  

o Regional Vale: previsão de 80  

o Sul não tem previsão;  

o Norte: previsão de 150. Hotel Plaza e Incofios querem 
participar do encontro, não são nucleadas.  

OBS: Informar nas empresas que as inscrições ficam 
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N. Assunto Detalhamento 

limitadas.  

� Apresentação cultural: apresentação de um coral;  

� Stand: Condor, Aguas de Joinville , Lunender. Schulz, Adlin, Hospital 
São José, Eliane (2), Lab Burigo, Anjo, Copobras, Rio Deserto (2), 
Baumgartem, Aurora, Ipel, Farbe, INPLAC, Sical, Vicqua, Duas Rodas. 
Confirmar até dia 20.  

� Taxa Bombeiro: R$ 0,35 por m². Dá um total de R$ 837,00.  

� Ambulância: somente acima de 600 pessoas.  

� PM: como o evento é de dia, não é necessária fiscalização de som. 

� Mestre de cerimônia: confirmado com Celio. 

� Foi comentado sobre o patrocinador Eliane cerâmicas colocar o 
balão na empresa no Encontro. Todos concordam e será 
disponibilizado para outros patrocinadores. A empresa deve se 
encarregar de colocar e tirar o balão. 

� Transporte de camisetas: será de 90,00 o envio. Não foi possível 
trazer todas e para não entregar no dia será enviado antes, 
utilizando transporte pago.  

05  � Prêmio Catarinense 

� Priscila comenta sobre alguns cuidados que se deve ter quando 
assumir a responsabilidade de ser avaliador do Prêmio:  

o Ter disponibilidade para as viagens para não 
sobrecarregar a avaliação e as empresas.  

o Agendar a visita muito em cima da hora;  

� Foi comentado também sobre utilizar de forma econômica os 
recursos disponíveis, utilizando os serviços mais em conta. (a 
previsão de gasto era de aproximadamente R$ 7.000 e foi gasto 
pouco mais de R$ 3.000,00). 

� Comentou-se sobre o conhecimento e aprendizado gerado nessas 
viagens. 

� Revisar o formulário com as restrições de horário, período, 
auditoria para que a equipe avaliadora possa se programar. A 
equipe avaliadora desse ano pode propor essas sugestões.  

� Verificar nos regionais quem pode ser avaliador.  

� Finalistas: Priscila irá encaminhar por e-mail as empresas finalistas. 

06  

� Workshop Diretores e 
Workshop RH + Apoiadores 

o Preparativos do workshop RH + 
Apoiadores (05/10);  

� Alterar para Workshop Apoiadores: Condor + Manutenção; 
Baumgartem + Qualidade; Duas Rodas + Lean (a confirmar). 

� Elaborar cronograma e divulgação; 

07  

� Apresentação Ações Regionais  

o Regional Norte 

o Regional Sul 

o Regional Vale 

� Sul: atividades voltadas para o Encontro Catarinense; participação 
de 100% das empresas no regional Sul. Empresa de São Ludgero 
interessada. No último dia 12 fez o evento de Salas Temáticas, com 
participação de 65 circulistas. No período da tarde abordaram a boa 
prática. Dia 12/11 DVAL programado. Temos uma oportunidade de 
divulgar o núcleo no grupo de Gestão e Qualidade de Criciúma.  

� Norte: Apresentação de projetos com o evento na Embraco. Na 
sexta realizou o DVAL. Entrou em contato com a UDESC, dando 
retorno sobre um e-mail recebido. Não teve mais retorno.  
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� Vale: Treinamento de líderes, 25 participantes, participação de 
todas as empresas. Participação do Hotel Plaza e Incofios, sendo 
esta a segunda reunião. Na próxima irão apresentar o Programa e 
definir se irão entrar no Núcleo. Em contato com a Visual Base de 
Blumenau. A Altenburg e a FAE irá entrar em contato pois premiam 
em dinheiro e agora podem participar. SENAI irá buscar 
implementar as equipes e depois retornam. 

08  

� Próxima reunião:  

o 21/09/2017 – Baumgarten - 
Blumenau 

o Brinde: Embraco 
o Boa Prática: Programa 

Coteminas – Priscila + 
Planejamento – 
Daniela/Baumgarten 

o Tema Discussão:  a definir 

� Assuntos gerais: como conduzir os treinamentos nos horários de 
trabalho/turno, sem prejudicar o horário de descanso. Todos 
comentaram para priorizar o treinamento nos horários de trabalho 
do turno. 

� Reunião confirmada; 

o Tema para discussão: Programa de sugestões / Matriz 
de Prioridades – Embraco (Marcio). Todos devem 
trazer suas práticas de classificação de ideias, 
melhorias ou necessidades e como são priorizadas.  

09  

� Boa Prática 

o Práticas motivacionais – 
Aline/Aurora + Geani/ Anjo  

� Temas Discussão 

o Motivação + Promoção do CCQ + 
Formas de reconhecimento + 
Sistemas de Avaliação (do 
programa e no programa) e 
acompanhamento; 

� Geani: fatores motivacionais  

o Apoio da alta direção e da liderança intermediária;  

o Definição de regras de forma clara e de conhecimento 
de todos;  

o Grupo coeso que saiba lidar com conflitos; deixar o 
grupo ter formação por afinidade; quando um 
componente do grupo não contribui, acionar o RH; 

o Discussão sobre aceitação de ideias: uma parte das 
empresas aceita o registro de todas as sugestões e 
depois filtra e aprova; 

o Reconhecimento: atenção, elogio, aperto de mão, 
abraço; 

o Reconhecimento: estabelecer formas justas de 
reconhecimento; deixar claro as regras; 

o Disponibilidade de tempo para praticar o CCQ. 
Adaptar-se ao ritmo e cultura da empresa; 

o Desafio que vai tira-los da zona de conforto; 

o Orgulho de saber que a missão foi cumprida;  

o A valorização da liderança do grupo; 

o Divulgar o trabalho do CCQ para toda a empresa: 
murais com fotos dos eventos, citar o nome das 
pessoas do grupo; 

o Valorizar os circulistas em promoções, avaliação de 
desempenho, funcionário destaque;  

� Aline: fatores motivacionais 

o Apresentação dos objetivos do Programa; 
Apresentação dos benefícios; Apresentação do 
histórico do Programa na Aurora: número de Unidades 
com o Programa e número de equipes: Hoje tem 15 
Unidades com o programa implantado – falta 1. Hoje 
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tem 100 equipes e 692 circulistas; Resultado do 
programa em reais investidos e reais de retorno 
financeiro; Retorno qualitativo do programa: 
produtividade, qualidade, segurança e meio ambiente; 

o Desenvolvimento de competências dos circulistas: 
trabalho em equipe, criatividade, motivação, liderança, 
condução das reuniões, procedimentos do programa.  

o Aspectos que contribuem para o sucesso: participação 
do trabalho em equipe, participação voluntária, apoio 
da direção da empresa, deve estar voltado para o 
desenvolvimento das pessoas, treinamento para os 
integrantes da equipe, resolução de problemas e não 
somente identificação dos mesmos.  

o Desenvolvimento pessoal e profissional: proporciona a 
oportunidade de adquirir conhecimento em outras 
áreas. 

o Forma de avaliação e reconhecimento: régua de 
desempenho e apresentação dos trabalhos em 
seminários internos (unidades).  

o Considera uma oportunidade de promoção dos 
circulistas pois é o momento de mostrar competências 
adicionais.  

o Praticas motivacionais: reunião com líderes com apoio 
de psicóloga e realização de dinâmicas;  

o Visita das equipes a outras Unidades para troca de 
ideias;  

o Apresentação de trabalhos quando há visita de outras 
unidades: oportunidade de mostrar o trabalho; 

o Algumas unidades fazem confraternização em um 
sábado, contendo palestra interna motivacional, 
dinâmicas em grupo e almoço especial;  

o Rodizio dos circulistas nas apresentações; 

o Encontro de circulistas com um familiar para que 
conheça o trabalho na empresa.  

o Realização de palestra motivacional. Este ano teve com 
o locutor Rafael Henzel sobrevivente do voo com o 
time da Chapecoense.   

� Outras práticas motivacionais – prática de café da manhã com o 
diretor, que comenta com as equipes sobre os projetos. Dia do 
GMEC: neste dia os circulistas vão com a camiseta do Programa; 
promoção de eventos também ajuda no interesse em participar 
dos grupos; papel de parede dos computadores, com fotos dos 
participantes do CCQ, data de quando a equipe foi criada e 
integrantes, alterada a cada dois ou três dias.  

� Condor apresentou o sistema de avaliação do GMC – Grupos de 
Melhoria Condor; soma de diversos critérios; premiação: 4 
faixas de valor; premiação semestral: o grupo que apresentar 
mais trabalhos no semestre, ganha um jantar. Divulgação no 
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Facebook, apresentação para os gestores; visitas técnicas em 
empresas do núcleo, no retorno apresenta para os demais o 
que viu de importante e que pode ser implementado na 
Condor; Escolha do grupo destaque; Encontro catarinense – 
participação; encerramento no ano com coquetel e amigo 
secreto;  

� Formas de reconhecimento: premiações em brindes, valores em 
R$, viagens, jantar, diária em hotel; day-use em hotel fazenda;  

� Acompanhamento das equipes: a cada 2 meses as equipes 
apresentam os projetos, a equipe com maior número de projeto 
ganha um rodizio de pizza com acompanhante.  

10  � Encerramento e Visita 

� Produtiva, cada vez mais estamos mais focados nas práticas e não 
na parte burocrática; boas dicas de motivação; importância de 
valorizar as pequenas ideias; formato da reunião muito produtivo, 
muito boa a dinâmica de troca de experiências; agradecimento pelo 
aprendizado;  

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 
 
 
 
 

Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 19/01/2017 � SENAI/SC � São José � NA 
� Relatório Prêmio – 

Andreia/Marisol; 

02 � 16/03/2017 � UNOESC � Campos Novos � Condor � - 

03 � 18/05/2017 � Marlan � Guaramirim � Baumgarten � - 

04 � 20/07/2017 � Laboratório Búrigo � Criciúma � Aurora 

� Boa prática: Práticas 
motivacionais – 
Aline/Aurora + Geani/ 
Anjo  

� Temas Discussão: 
Motivação + 
Promoção do CCQ + 
Formas de 
reconhecimento + 
Sistemas de Avaliação 
(do programa e no 
programa) e 
acompanhamento;  
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Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

05 � 21/09/2017 � Baumgartem � Blumenau � Embraco 

� Boa prática: Programa 
Coteminas – Priscila + 
Planejamento – 
Daniela/Baumgarten 

� Tema Discussão:  
Programa de 
sugestões / Matriz de 
Prioridades – Embraco 
(Marcio). Todos 
devem trazer suas 
práticas de 
classificação de ideias, 
melhorias ou 
necessidades e como 
são priorizadas. 

06 

� 23/11/2017 � Elian � Jaraguá do Sul 
� Duas 

Rodas/Coteminas 

� Boa prática: Semana 
Temática – Embraco 
(Marcos) 

� Tema Discussão:  a 
definir 

Figura 2 - Próximas Reuniões 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 
� Enviar depoimento sobre Lean para inclusão no 

Informativo 
� Márcia / Ana – 

Hospital São José 
21/09/2017  

02 
� Apresentação: retirar a data e enviar em powerpoint para 

inclusão no site 
� Geane 21/09/2017  

03 
� Solicitar inclusão da logo Rio Deserto e retirar Marisol do 

site 
� Geani / Aline 21/09/2017  

04 � Cancelar o POP 06 e incluir POP 08 no site � Geani / Aline 21/09/2017  

05 
� Ajustar e-mail padrão de faltas e enviar para 

coordenadores e diretoria 
� Daniella 21/09/2017  

06 � Enviar e-mail sobre NF emitida para almoço � Regional Sul 31/07/2017  

07 � Confirmar stands � Todos 20/08/2017  

08 � Revisar o formulário para inclusão de restrições por parte 
da empresa visitada 

� Avaliadores 2017 21/09/2017  

09 � Verificar nos regionais quem pode ser avaliador � Coordenadores 21/09/2017  

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 

 


