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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

1  Rovitex Filomena   X 
2  Baumgarten Daniella X  
3  Farbe Pollyane  X 
4  Rudolph Marcelo  X 
5  Tecnoblu Eduardo  X 
6  Coteminas Priscila/Lídia  X 
7  Ipel Fernanda   X 

 
Percentual de Presença da Reunião 85,71%  6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. Abertura 

Luciana P. Dobuchak, diretora da Ipel, desejou boas vindas a todos os 
participantes do núcleo, elogiou o workshop de Diretores realizado em São 
José, agradeceu ao convite da mostra da Baumgarten, onde a Ipel pode levar 
alguns participantes do programa de melhoria e frisou a importância da 
filosofia de CCQ. 

2.
Apresentação do 

núcleo para 
Confecções Oneda 

Todos se apresentaram, a presidente do Núcleo, Priscila, mostrou a 
apresentação do núcleo, a Pollyane falou como fazer para participar do 
núcleo e foram tiradas dúvidas. Os visitantes foram .... x.... 

3.

Apresentação 
Equipe do Programa 
de Melhorias – Ação 

e Reação 

A equipe Ação e Reação, contendo os integrantes Letícia, Vitor, Caio, Edson e 
Marize, apresentou um projeto de melhoria. 

Projeto: 
Mezanino de Embalagens 

Problema: 
Risco de Acidente;  
Danificação de Embalagens; 
Desorganização do Setor. 

Proposta: 
Fazer o isolamento da área do mezanino com guarda corpo; 
Definir um local para descer as embalagens do mezanino; 
Adaptar uma rampa do mezanino para baixo, pra descer as embalagens. 

Benefícios: 
Maior agilidade na reposição das embalagens pra Conversão; 
Evita riscos de acidentes pois as embalagens não são mais jogadas do 

mezanino; 
Setor mais organizado. 

O gasto com o projeto foi de R$317,80. 
Filomena entregou a todos os participantes da equipe Ação e Reação um 

brinde da empresa Baumgarten. 
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Nº Assunto Detalhamento 

4.
Programa de CCQ 

Ipel – Ideias e 
Pessoas em ação 

Fernanda Faggiani apresentou como funciona o programa da Ipel, reuniões, 
categorias, pontuação e critérios de avaliação. 

Todos comentaram a questão de supervisores nos grupos e como levam os 
projetos para aprovação da empresa. 

5. Informações do 
Estadual  

Estadual – Filomena passou as informações necessárias da última reunião do 
estadual e do 4º Prêmio Catarinense de CCQ. 

Informações site do Núcleo 
Luan ficará responsável pelo site do núcleo com apoio da Gisele. 
Foi comentado de quando salvarem os documentos do núcleo, salvar uma 

cópia em Word e outra em pdf, pois algumas pessoas não conseguem abrir 
a versão nova dos documentos. 

Ipel e Farbe irão verificar a falta de número de telefone no site e as 
empresas, Rovitex, Rudolph, Farbe e Tecnoblu irão verificar se os números 
anuais estão atualizados. 

Materiais do núcleo 
Fernanda comentou que dividiu as quantidades dos materiais que estavam 

na IPEL por reginal, conforme repassado pela Giselle. Ficou na IPEL 
somente as quantidades do Vale e o material restante foi entregue ao 
Luan no Workshop de Diretores dia 14/04. 

Quantidades que ficaram na IPEL: 110 blocos de anotações, 27 canecas, 
175 canetas, 136 sacolas. 

Contato novas empresas 
Já foi elaborado uma abordagem padrão para entrar em contatos com as 

empresas. 
Verificar com a Dani a empresa Hennings que ia visitar a Baumgarten.  

RM Vídeo Produções 
Pollyane enviou pedido de orçamento com os dados e vídeos do núcleo 

para RM Vídeo Produções, até dia 20/05 terá resposta se irão ou não 
aceitar. Depois passará orçamento para o Eduardo. 

Plano patrocínio 
Pollyane irá fazer o plano patrocínio até dia 20/05. 

Arber e Brandilli 
Mandar email para Gisele para verificar se será retirado do site os dados 

das empresas Arber e brandili, já que na época ela como presidente do 
núcleo recebeu o Afastamento das mesmas. 

Todas as empresas do regional do Vale concordaram que não será possível 
realizar a divulgação do Núcleo no site e assinatura de e-mail da empresa, 
pois cada empresa tem seu padrão 
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6. Informações do 
Regional 

Regional 
Filomena e Pollyane estão organizando o treinamento de Líderes, com o 

filme Os Croods. 

7. Encontro 

Cronograma 
10:00 ás 12:00 Montar stands da Mostra 
13:15 – Abertura (Presidente do Núcleo e Mestre de Cerimônias) 
13:30 – Apresentação Artística 
14:00 – Apresentação e Palco das 3 equipes finalistas 
15:15 – Visita a mostra 
16:30 ás 17:00 – Coffe Break 
17:15 – Palestra Magna  
18:30 – Divulgação dos resultados  
19:00 – Encerramento 
Observações: 
Abertura, convidar a Márcia para fazer a abertura do 17º Encontro. 
Inscrições 
Luan irá fazer pelo google, enviar arte assim que aprovada. 
Inscrições serão de 01 á 30 de Junho. Para podemos der tempo hábil com alguns 
orçamentos que dependem de quantidade de pessoas. 
Camisetas 
Ter os tamanhos de camisetas dos visitantes na inscrição, para não haver 
necessidade de fazer extra ou faltar. (Camisetas modelo masculino P, M, G, GG e 
XGG) 
Frase para banners 
A frase escolhida foi “Ações criativas geram resultados”. Foi pedido para tirar a 
palavra “que” do meio da frase que estava na sugestão da Baumgarten. 
Verificar possibilidade de ser na frente e atrás da Camisa, em preto ou vermelho. 
Divulgação 
O Encontro será divulgado a partir do dia 27/05/2015, (dentro das 

empresas) 
Tentar verificar a possibilidade de colocar na agenda de eventos do site da 

prefeitura de Blumenau. 
Divulgar em jornais (Santa e Diário Catarinense) no Sábado e Domingo 

anterior ao evento, ficou sob responsabilidade da Dani verificar pra inserir 
uma nota. 

Mídias: tentar contato com TV RBS (Eduardo vai verificar com marido da 
Larissa) e TV Galega (Priscila vai verificar), para cobrir uma matéria no dia 
do evento. 
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8. Encontro 

Autoridades 
Polly, com apoio do Eduardo e Marcelo vai agendar com assessoria das 
autoridades para entregar um convite do evento: Prefeito de Blumenau (teria uns 
minutos para falar), Prefeitos de Timbó, Luiz Alvez e Indaial, secretário da 
educação de Blumenau, Representante do SENAI/SESI, FURB e UNIASSELVI. 
Biombo 
Medir na próxima reunião na associação quantos lugares ficam disponíveis para 
mostra e quantos biombos serão necessários. (Marcelo ficará responsável pelos 
orçamentos). 
Palestra Magna 
Fernanda apresentou orçamento de 3 palestrantes: Artur Ximenez R$ 5.600,00; 
Roberto Vilela R$ 4.500,00 e Edson Oliveira R$ 2.000,00. Foi escolhida a proposta 
do Palestrante Edson Oliveira, pois além do preço mais acessível, a proposta deste 
é mais focada com o tema/propósito do Encontro, além deste palestrante ter uma 
perfil mais “motivador” que os demais. 
Decoração 
Marcelo apresentou um orçamento para decoração do evento, que ficou bem 
acima do valor estimado no ano passado. Este solicitou ajuda dos colegas 
coordenadores para enviarem contatos de empresas de decoração de Blumenau 
para ele entrar em contato e fazer outros orçamentos. 

9. Fechamento da 
Reunião A reunião em modo geral foi avaliada como produtiva e boa. 

 
Foto do Encontro 
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Cronograma de Reuniões 2015 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Apresentação 

 19/02/2015  Baumgarten  Blumenau  Farbe Todos 

 16/04/2015  Ipel  Indaial  Baumgarten Rovitex e Baumgarten 

 18/06/2015  Rovitex  Luiz Alves  Ipel Coteminas e Ipel 

 20/08/2015  Coteminas  Blumenau  Rovitex Todos 

 15/10/2015  Tecnoblu  Blumemau  Coteminas Farbe e Rudolph 

 10/12/2015  Rudolph  Timbó  Tecnoblu Todos 

 

Planos de Ações 
Nº O que? Responsável Prazo? Status 

1 Fazer e enviar o convite apara a 
Treinamento de Lideres. Filó e Polly 5/05/2015 Em andamento 

2 Verificar Informações do site Fernanda/Polly 
/Filó/Marcelo e Eduardo 15/05/2015 Em andamento 

3 Orçamento RM Vídeos Produções Polly 20/05/2015 Em andamento 

4 Elaborar Plano de Patrocínio para 
apresentar no Estadual 

Polly 20/05/2015 Em andamento 

5 
Orçamento Audiovisuais (cobertura do 

evento na mídia, vídeo, som, 
microfones) para Estadual 

Eduardo 20/05/2015 Em andamento 

6 Arte dos materiais de divulgação para 
apresentar ao Estadual 

Daniella 20/05/2015 Em andamento 

7 Orçamento dos banners para 
apresentar para Estadual Daniella 20/05/2015 Em andamento 

8 
Apresentar opções de brindes e 

Patrocínio para o Encontro p/ 
apresentar ao Estadual 

Polly 20/05/2015 Em andamento 

9 Orçamentos de empresas de decoração 
para apresentar ao Estadual 

Marcelo 20/05/2015 Em andamento 

10 Verificar opções de hotel para os 
visitantes e restaurante Filó 20/05/2015 Em andamento 

11 Convidar autoridades (prefeitos) para 
participar do Encontro 

Polly/Marcelo e 
Eduardo 

24/06/2015 Em andamento 

 
 


