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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

� Adlin � David   x 

� Anjo Tintas � Geani   X 

� Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   X 

� BRF – Herval d’Oeste � Maicon   X 

� Condor � Giselli   X 

� Duas Rodas � Sirley X   

� Eliane Revestimentos � Andreia/Luan   X 

� Embraco � Definir x   

� Hospital São José � Marcia   X 

� Marisol � Andreia Rachadel    X 

� SENAI � Eliane/Adriana   X 

� Weg � Josiane/Orlando   x 

� Inplac � Savio   X 

� Ibema � Sheila   X 

� Têxtil Farbe � Pollyane    X 

� Aurora Alimentos � Diane / Nanci   X 

� MCE � Zeno Ribeiro   X 

� IPEL � Fernanda / Meire   X 

� Coteminas � Priscila / Rafael x   

� Vanderlei/Vanessa � Lunelli   X 

� Rudolph � Marcelo   X 

� Rovitex � Filomena   X 

� Baumgarten � Daniela    

� Tecnoblu � Larissa    

� Copobras � Heder    

� Três Irmãos � Juliana    

� Irani Celulose � Joviano   X 

Total de Participantes: 21 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 86% 3 0 18 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

� Abertura 

o Direção | Coordenação 

o Apresentação Equipe de Melhorias 

Condor 

o Apresentação dos participantes. 

� Boas-vindas e apresentação do grupo; 

� Apresentação do grupo de melhorias - extração dos pinos de tufos no 

molde de injeção: manutenção frequente no molde de suporte – 

desgaste da peça. Solução: fazer peça com molas, porém não resolveu. 

Nova proposta: fazer dispositivo com buchas de nylon. Foi readaptado 

e gerou economia de aproximadamente R$ 8.000,00. 

02 

� Pendências  

o POPs | Apostila no site 

o Revisão dos nucleados/logos no site 

o Criar POP sobre cores/logo padrão do 

Núcleo  

o Levar brindes para os kits – sorteio no 

encontro 

o Entrada concorrentes no Núcleo 

� POPs e Apostila: atualizado e estão no site; São 7 procedimentos e 

devem ser consultados sempre que necessário; Foi criado o POP 7 com 

a logomarca e as cores padrão do núcleo. Será criado um novo para 

ingresso de novas empresas no núcleo; A apostila ficou completa, com 

várias ferramentas para aplicação no CCQ. Sugere que de início, utilize 

as ferramentas básicas.  

� Revisão dos nucleados / logos no site: atualizados. Falta MCE, Viqua 

que está sem informação.  

� Brindes: quem não trouxe, trazer na próxima reunião. Utilizar as 

sacolas do Encontro de Criciúma que são ecológicas. Limitar a 15 kits 

de brindes para sorteio. 
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N. Assunto Detalhamento 

� Entrada concorrente de núcleos: amplamente discutido sobre o foco 

do núcleo no Programa CCQ e suas ferramentas de gestão e não em 

soluções técnicas e estratégicas das empresas. Se for o caso, pensar 

em não ter visita técnica. Foi validado que não será mais critério a 

concorrência para participação do núcleo. Quanto à visita, fica a 

critério da empresa realizar ou não.  

03 
� Financeiro 

o Informações da conta 

o Andamento da revisão do estatuto 

� Márcia não conseguiu contato com Sirley sobre o estatuto e 

informações da conta financeira. Na ata anterior tínhamos um saldo de 

R$ 6.000,00. Márcia irá verificar e enviar por e-mail o status. 

04 
� Feedback Regionais 

o Resumo sobre o andamento dos 

regionais 

� Vanderlei – Norte: Encontro de supervisores – o evento foi melhor que 

o planejado, porém, preocupante por não sair dentro do planejado, 

feito de improviso. Percebeu oportunidades de melhoria; Giselli 

comenta que recebeu a visita da empresa Arauto e ficaram 

interessados em participar do núcleo. A empresa fica no PR e irá 

apresentar para a diretoria sobre o núcleo.  

� Pollyane – Vale: não desenvolveu nenhum treinamento, foco no 

Encontro e no Prêmio. As empresas Gerber e Hércules Motores 

entraram em contato para conhecer o núcleo, tem interesse em entrar 

no Programa e também  já fizeram inscrição para o Encontro.  

� Luan – Sul: Realização de treinamentos dinâmicos in company e teve 

uma aceitação muito boa. Lembrando que a palavra TEAL foi 

patenteada e não pode ser usada. Utilizar DVAL: Dinâmicas vivenciais 

ao ar livre. 

� Danieli – Oeste: em junho fez reunião: Aurora, Baterias Pioneiro, BRF, 

Hisa, Triton, Cardinal.  Já definiram os cargos e as datas das próximas 

reuniões (23/09, 18/11 e 24/02). Já definiram o número de pessoas 

para o Encontro. O evento de lançamento do núcleo Regional Oeste 

será feito um dia antes da reunião do estadual, previsto para 

novembro. Participam do Estadual: Aurora, BRF e Baterias. As demais 

optaram por participar somente do Regional. Os cargos ficaram assim 

definidos:  

� Coordenador: Baterias Pioneiro 

� Vice-coordenador: Aurora 

� Relações Públicas: Hisa 

� Financeiro: Cardinal 

� Secretário: Maicon / BRF 

� Segundo Secretário: Triton 

  

05 
� BRF – Nova nucleada 

o Apresentação do programa CCQ da 

empresa 

� Apresentação do vídeo institucional da BRF – nova nucleada; Produção 

de suínos e industrializados;  

� Apresentação do Programa de CCQ da BRF: Programa CIQ – iniciou em 

2010. Atualmente tem 24 grupos, com 221 funcionários circulistas, 

com meta de chegar a 30% de adesão, que hoje está em 22,32%. 

Utiliza a metodologia VER e AGIR do PDCA; Utiliza como critério de 

promoção ser circulistas; Destaca que a participação no Encontro que 

teve em Treze Tílias foi muito importante para aumento da adesão e 

melhorias na forma de apresentação dos grupos da BRF. Acontecem 

amostras e seminários de apresentação (local e regional), onde são 

distribuídos brindes (agenda, squeeze, etc). Todos os treinamentos das 

ferramentas são feitas pela coordenação.  
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N. Assunto Detalhamento 

06 
� 4º Prêmio Catarinense de CCQ 

o Informações em geral 

� Agradecimento às empresas participantes (11 empresas). Processo de 

aprendizado, como avaliador percebeu-se uma oportunidade única de 

conhecer as empresas e seus projetos. Importante a definição do 

regulamento para a avaliação ser justa, pois as empresas são 

diferentes, não há como comparar os projetos, a avaliação deve ser 

feita nos critérios do prêmio. Finalistas: Eliane, Condor, Móveis 3 

Irmãos.  

07 

� 17° Encontro Catarinense 

o Divulgação/Patrocínios 

o Inscrições | Certificados para assinar 

o Alimentação (almoço Vila 

Germânica?) 

o Coffee – NF com desconto imposto 

o Despesas encontro x participação 

Coteminas 

o Contratação gerador  

o Cadeiras do local | Aluguel apenas das 

capas 

o Venda de guloseimas – Autorizado? 

o Bloquinhos e canetas... O vale tem o 

suficiente? 

o Orçamento dos troféus e medalhas 

o Convite às autoridades 

� Convite digital: não aparece o local e data; Luan irá alterar e repassar; 

� Certificados para assinatura serão enviados por correio; 

� Coffee: aguardando patrocínio ; 

� Despesas encontro x participação Coteminas: 10 pessoas participarão. 

Não pagarão inscrição e não cobra aluguel da Artex – Patrocinado; 

Acordado que não paga inscrição.  

� Contratação gerador – checando detalhes do contrato (orientado que 

50% do valor paga na assinatura do contrato e outros 50% após 

evento); 

� Cadeiras local: R$ 3,00 (ferro) 

� Venda de guloseimas: lanchonete abrirá para atender. 

� Bloquinhos e canetas: Ok. Número suficiente. Luan irá trazer mais 

bloquinhos do Sul.  

� Orçamento troféu e medalhas: Troféu: R$50,00 cada (serão 3 no total). 

Medalhas: R$ 5,00 cada (serão 24 medalhas no total). 

� Convite às autoridades: ok 

� Alimentação: Valor: R$21,50 com refrigerante – distante 6,5km do 

evento (11 min). Atende 200 pessoas. Primeiras pessoas que 

agendarem com pollyane.cunha@farbe.com.br terão vaga. Horário: 

11h – 12h30min. Verificar se ela pode atender 10h30min.  

� Inscrições: 46 inscritos com 31 pagamentos confirmados. Vale pede 

que todas as empresas antecipem suas inscrições e pagamento para 

passarem a quantidade de pessoas correta para os fornecedores.  

� Divulgação: Uniasselvi, Furb, SENAI, Sociesc, Acib. Contato com TV 

Galega, TV Furb e RBS. Patrocínio: SAMAE, Empresas do Vale, MANA. 

Recebeu patrocínio de água da SAMAE, com 1000 copos. Verificar 

venda de consignação de bombonas de água. 

� Autoridades confirmadas: Prefeito de Blumenau e Secretario do 

Desenvolvimento Econômico. Haverá pronunciamento do Prefeito, 5 

minutos. Mesa de autoridades: confirmação de presença dos diretores 

para o cerimonial, para não haver esquecimentos.  

� Visitas: Baumgarten: já acertado com Aurora e Ibema. Farbe – Têxtil: 2 

turmas de 20 pessoas, agendar por e-mail com Pollyane.  

� Próximo Encontro pode ser em São Bento do Sul, pela ordem de 

realização dos Encontros anteriores.  

� Palestrante: conversa com Márcia, ele questionou o funcionamento do 

Núcleo, necessidades do público.  

08 

� Ações dos planos estratégicos dos 

regionais 

� Plano de Ação 01 / Objetivo: Criar 

regional Oeste 

� Ações dos planos estratégicos dos regionais 

� Plano de Ação 01 / Objetivo: Criar regional Oeste 

� Ações: a) Visita e Apresentação dos materiais. (Fazer 

visita nas empresas que pedirem apresentação da 
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N. Assunto Detalhamento 

� Ações; 

� Plano de ação 02 / Objetivo: 

Aumentar adesão nas regionais 

� Norte: Ações; 

� Vale: Ações; 

� Sul: Ações; 

� Plano de ação 03 / Objetivo: Reter 

empresas nos núcleos 

� Norte: Ações; 

� Vale: Ações; 

� Sul: Ações; 

� Plano de ação 04 / Objetivo: 

Aperfeiçoar a divulgação do núcleo 

� Ações; 

� Plano de ação 05 / Objetivo: 

Aumentar a eficácia das atividades do 

núcleo 

� Ações; 

� Plano de ação 06 / Objetivo: 

Desenvolver todas as partes 

interessadas: 

� Ações; 

� Ação geral | Núcleo CCQ 

� Capacitação para os coordenadores 

(Oratória, Custos, Dinâmicas) 

filosofia CCQ ou agendar para que venham fazer a visita 

na Pioneiro ou Aurora  e fazer a apresentação do 

material na empresa). Registro: Realizada visita na 

BRF,HISA e Triton; Cardinal fez a visita; Na Baterias 

Pioneiro. 

b) Reunião com todas as empresas (Reunião para alinhar 

as definições do núcleo regional). Registro: realizado. 

Lançamento será feito em Chapecó no dia anterior a 

nossa Reunião.  

 

� Plano de ação 02 / Objetivo: Aumentar adesão nas regionais 

� Norte: Ações: Fazer reunião, entregando panfleto e 

mostrar o Vídeo: Concar – Expogestão: cancelado; 

Associação Empresarial Jaraguá do Sul: realizado; 

Associação Empresarial Joinville: feito na semana 

passada; ABRH – Joinville: aguardando data; Faculdade 

Católica Jaraguá do Sul: aguardando data; 

� Vale: Ações: Apresentação dos materiais - Será discutido 

em reunião método para abordagem na visita e 

apresentação dos materiais já desenvolvidos para tal: 

atrasada; Contato Telefônico - Germer (Marcelo) Cerafix 

(Polly) Arber (Polly) Brandili (Polly) Hennings (Dani) Fey 

(Dani) Netschz (Dani): aguardando abordagem; Visita / 

contato - Dividiremos as empresas por afinidade e ramo 

de atividade para a visita: aguardando abordagem;  

� Sul: Realizar workshop CCQ para coordenadores e 

Gerentes: em análise; Divulgar programa CCQ – Radio 

Som Maior + Via Jornal / Revista ACIC – aguardando 

contato; Contato com sindicatos; ABRH – dificuldade de 

contato. Contato com mídias locais; Compartilhar 

questionário entre os regionais. Organizar mala direta 

com temas definidos mensalmente – para 2016; 

melhorar / padronizar as formas de dar e receber 

feedback às empresas interessadas – em andamento.  

 

� Plano de ação 03 / Objetivo: Reter empresas nos núcleos 

� Vale: Ações: Entrevista inicial e demissional - Abordagem 

inicial – Desenvolver método para tal: Em andamento; 

Disseminar o procedimento (em uma reunião do núcleo): 

Em andamento; Estatísticas que cada empresa mede do 

seu programa: Participação padrinhos; números de 

projetos; setores x grupos - Trazer como faz na sua 

empresa: Em andamento; Disseminação de boas práticas 

dentro da empresa - Distribuição da ata para os gestores 

e diretores – avaliar com cada um. Para os mais 

estratégicos, agendar reunião e apresentar as atividades 

do núcleo: Em andamento. 

� Norte: Disseminação de boas práticas dentro da empresa 

– concluído; Entrevista inicial e demissional – em atraso; 

Disseminar o procedimento (em uma reunião do núcleo): 

aguardando reunião norte;  
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N. Assunto Detalhamento 

� Sul: Aprimorar as divulgações internas (encaminhamento 

de atas, divulgação ações, murais, integração, etc) – Ok.; 

apresentar ações de melhorias referente a pesquisa de 

opinião aplicada em 2014 – pauta da próxima reunião; 

Realizar pesquisa de opinião – previsto para nov/2015; 

divulgar opinião dos diretores sobre o Programa CCQ na 

sua empresa: vai ser implantada e distribuída uma 

listagem com as empresas participantes.  

� Plano de ação 04 / Objetivo: Aperfeiçoar a divulgação do núcleo 

� Ações: apresentação padrão do núcleo – disponível no 

site; folder desenvolvido, pendente desenvolvimento da 

pasta; contato com a revista da ACIC para divulgar; 

depoimento do diretor no site, para todo mês ter um 

novo. Luan irá fazer uma lista com cronograma de 

diretores, com uma pergunta padrão (Importância do 

CCQ). Enviar também uma foto do diretor. Depoimento 

escrito.  

 

� Plano de ação 05 / Objetivo: Aumentar a eficácia das atividades 

do núcleo 

� Ações: Publicar a ata no site 10 dias após a reunião – 

realizado; 

 

� Plano de ação 06 / Objetivo: Desenvolver todas as partes 

interessadas 

� Vale: Ações: Treinamento para áreas de apoio: Compras, 

Almoxarifado, manutenção, etc. - Elaborar treinamento 

para se ver a dificuldade de se conseguir realizar um 

projeto, quando não se tem apoio: reunião do 

planejamento 2016; Treinamento das ferramentas da 

qualidade - Realizar um treinamento em que mostre as 

ferramentas PDCA e espinha de peixe, para que os 

grupos tenham conhecimento: reunião do planejamento 

2016; 

Para as próximas reuniões, trazer na pauta as ações e planos 

e apresentação do status;  

� Ação geral | Núcleo CCQ 

� Capacitação para os coordenadores: verificar quais as 

necessidades; envolver tema feedback, além de oratória, custos 

e dinâmicas; máximo 8h de treinamento com datas próximas à 

reunião; Treinamento de dinâmicas – 8h- R$ 2.400,00 para 25 

pessoas. Aguardando orçamento do Edson. Quem tiver contato 

de pessoas palestrantes busquem orçamento. Geani recebeu 

retorno do orçamento do Ruarinho, considerando mais 3 

outros temas que ele julga importante, sendo R$ 2.000,00 cada 

tema, com carga horária de 8h. Geani irá enviar por e-mail. Foi 

discutido e será verificado após o Encontro, por questões de 

custos de deslocamento, saída para treinamentos, etc.   

09 
� Boa Prática  

o PDCA (empresa IBEMA) 

� Apresentação da empresa: localizada em Turvo. Iniciou em 2013 as 

atividades do CCQ;  
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N. Assunto Detalhamento 

� Apresentação do site de Boas Ideias; Apresentação de 

Treinamentos Internos – PDCA + MASP: as pessoas da área dão 

treinamento para as equipes: Ex.: responsável pela área de custos / 

finanças dá treinamento de custos para as equipes. Treinamento 

em cima de um problema / situação, utilizando o método PDCA; 

10 
� Próxima reunião 

o Boa prática 

� O tema da próxima reunião será “Premiação” e será apresentado 

por: Geani – Anjo; Fernanda – IPEL; Danieli – Baterias; Márcia – 

Hospital São José. 

11 

� Assuntos Gerais 

o Processo trabalhista  

o Discussão condução das reuniões 

o Fotos para o evento 

� Foi comentado sobre processos trabalhistas envolvendo 

funcionários que requerem perante a justiça ressarcimento de 

valores pelas ideias implementadas. Foi sugerido ter um padrão 

para resguardar a empresa de problemas trabalhistas em relação à 

apropriação de ideias, caracterizando a ideia pelo grupo e não 

somente individual; Definiu-se tratar individualmente cada caso 

com seu jurídico;  

� Foi comentado que necessitamos de um maior alinhamento de 

informações dos regionais e estadual; temos suporte pelo estadual 

nas reuniões e podem utilizar benchmarking dos coordenadores 

nos regionais para condução das reuniões; precisamos tornar as 

reuniões mais voltadas para discutir o Programa e não somente 

questões administrativas; Como sugestão, vamos nomear de 

nomear 2 ou 3 pessoas para falar sobre o tema da boa prática ou 

estudo dirigido da próxima reunião  e o restante discutir.  

� Apresentação para o dia do Evento: enviar fotos para Luan até dia 

15/08 (fotos treinamentos, eventos, reuniões, encontros, etc). 

12 
� Encerramento | Coffee Break 

� Próxima reunião: 20/08 – Coteminas 

| Blumenau 

� Estamos evoluindo nas questões administrativas, sendo mais 

eficientes, teremos mais tempo para discussões do Programa; 

importância de apoio aos núcleos; muito aprendizado; reunião 

muito boa, produtiva; agradecimentos à oportunidade; estamos 

mais eficientes nas discussões; essência do núcleo em resolver as 

dúvidas – motivo de preocupação se isto não está sendo atendido; 

troca de informações; não pode perder a essência da troca de 

experiências; reunião produtiva e rápida; 

13 � Visita na empresa � Todos 

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 

 

 

 

 

Cronograma de Reuniões 2014 

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, Danieli) 



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 23/07/2015 Horário: 08h30 as 16h00 Local: Condor – São Bento do Sul 
 

Página 7 de 8 

 

Cronograma de Reuniões 2014 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

06 � 19/11/2015 � Aurora Alimentos � Chapecó � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2015 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Trazer brindes para compor os kits  � Todos 20/08/2015  

02 
� Enviar fotos dos encontros e eventos para Luan elaborar 

a apresentação que irá ser feita no dia do Encontro 
� Todos 20/08/2015  

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 

 

Plano de Ação – Estratégias 2015-2020 

 
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.  


