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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Baumgarten  Daniella  X 
2   Coteminas  Priscila  X 
3   Farbe  Simone  X 
4   Ipel  Tatiana   X 
5   Rovitex  Gabriele  X 
6   Rudolph   Marcelo  
7   Hotel Plaza  Juliana  X 
8   Senai   Viviane  
9   Incofios  Dirceu e Eduardo  X 
10   Albany  Gustavo  X 
11   Fey  Édipo  X 

 
Percentual de Presença da Reunião 81,81% 2 9 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
0
1
1 

Abertura 

- Priscila, coordenadora dos Grupos de Melhoria da Coteminas iniciou a reunião dando as 
boas-vindas a todos os presentes e em seguida passou a palavra ao Diretor da Unidade Sr. 
Eliezer que recebeu a todos com muita satisfação deixando a mensagem de que qualquer 
empresa só tem sucesso quando sabe ouvir os seus funcionários, com este propósito os 
trabalhos do núcleo catarinense de CCQ são fundamentais para a conquista dos objetivos da 
empresa. 

- Em seguida o grupo Visando Futuro apresentou seu projeto de melhoria voltado a 
segurança do colaborador, adaptando luz emergencial e sirene para quando o dispositivo do 
transelevador desse problema. A equipe recebeu um brinde da empresa Rovitex:  

 

- Todos os coordenadores se apresentaram assim como as empresas convidadas Albany e Fey 
e Daniella fez apresentação do Núcleo esclarecendo de que maneira trabalhamos bem como 
regras de ser nucleado. 
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Nº Assunto Detalhamento 

2. , 

Assuntos do 
estadual 

- Daniella apresentou os indicadores de notícias e faltas. Onde ressaltou que o vale está em 
dia com as notícias. Já com o indicadores de faltas comentou que há empresas com este 
indicador abaixo do esperado mas que estão em negociações com o núcleo. 

- O Núcleo fechou o ano com R$ 20.000,00 em caixa, o que é um bom resultado. A equipe 
ficou satisfeita. Comentou ainda que os boletos para o próximo ano serão acrescidos de 
R$ 5,00 cada boleto. As empresas presentes concordaram. 

- Daniella esclareceu que o Núcleo não tem obrigação de emitir NF, sendo assim todas as 
empresas caso não aceitarem o recibo digital deverão solicitar o recibo original via correio. 

- Foi debatido entre as empresas o assunto de agregar o Lean ao Núcleo Catarinense. 
Percebemos que todos precisamos nos aprofundar mais no que é o Lean. A fim de não tratar 
o Lean como algo que venha concorrer com o CCQ, pois na verdade o CCQ é uma ferramenta 
da filosofia Lean. Daniella sugeriu que em 2018 tragamos como boa prática em cada reunião 
por exemplo uma ferramenta do Lean.  

- Daniella sugeriu ainda fazermos um levantamento com as dificuldades de cada empresa 
para que possamos tratar com as boas práticas durante as reuniões.  
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 

Assuntos do 
regional VALE 

- Foi definido calendário das reuniões do Regional Vale para 2018 conforme tabela 
abaixo, sempre com início às 08h30min. 
 
Calendário de Reuniões 

 Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro 

Reunião 16/02 13/04 15/06 17/08 19/10 07/12 

Empresa Coteminas Plaza Ipel Incofios Rudolph Baumgarten 

Brinde Ipel Farbe Plaza Baumgarten Incofios Coteminas 

Participação Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

 
Calendário das participações do Vale no Estadual (Encontro Catarinense) 

 Janeiro Março Maio Julho Setembro Novembro 

Reunião 25/01 16/03 18/05 18/07 21/09 ? 

Empresa Baumgarten Aurora Rio Deserto Farbe Artex Norte? 

Participação Todos Rovitex e 
Incofios 

Farbe e 
Rudolph 

Todos Todos Ipel, Plaza e 
Coteminas 

 
- Para 2018 manteremos o mínimo de duas notícias por mês por Regional. Sendo 
assim segue calendário das empresas responsáveis de cada mês. 
Calendário de Notícias Mensais 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Notícias Ipel e Plaza Baumgarten 
e Rudolph 

Farbe, 
Incofios e 
Rovitex 

Baumgarten 
e Ipel 

Coteminas e 
Farbe 

Rovitex e 
Incofios 

 Jul Ago Set Out Nov Dez 

Notícias Plaza e 
Baumgarten 

Rudolph e 
Ipel 

Coteminas e 
Farbe 

Rovitex e 
Baumgarten 

Ipel e Plaza Coteminas e 
Incofios 

 
- Foi solicitado prévia de orçamento para treinamentos 2018. Priscila da Coteminas 
trouxe uma opção de “arvorismo” que o Núcleo poderia arcar. Tatiana da Ipel sugeriu 
que as atividades tenham mais ação e talvez mais voltadas ao esporte. Dirceu da 
Incofios sugeriu empresa para treinamento de Liderança (Addção – PDL). Ficou 
definido que cada empresa responsável pelo treinamento, conforme tabela abaixo, 
deverá enviar orçamento prévio para realização do mesmo, para Daniella ainda este 
ano. 
 
Calendário dos treinamentos do Vale 

Tipo Mês Data Responsável Objetivo 

Treinamento Líderes CCQ Maio 15/05 Farbe e Coteminas Trabalho em equipe 

Treinamento Coordenadores 
CCQ e Supervisores 

Julho 13/07 Baumgarten, Plaza e 
Rudolph 

Liderança (PDL) 

Treinamento Líderes CCQ Outubro 05/10 Rovitex e Ipel Trabalho em equipe 

 
- Priscila solicitou a todos que enviem as datas de suas MOSTRAS Internas para que 
seja divulgado no site. 
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4.  
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Encontro 
Catarinense 

- Ficou definido que as reuniões para tratar dos assuntos do Encontro Catarinense 
serão no mesmo dia da reunião do Regional Vale, porém no período da tarde. 
- Daniella apresentou um modelo da arte do encontro e solicitou sugestões o quanto 
antes. 
- Avaliadores. Priscila comentou que para os avaliadores o formato atual de análise in 
loco é cansativo além de ser arriscado devido ter que pegar a estrada. Sugeriu um 
outro formato: Cada avaliador seria responsável por avaliar o projeto in loco da sua 
regional. Depois disso trocaria informações com os demais avaliadores. Para que no 
dia do prêmio possam juntos dar uma nota apenas para a apresentação em palco. 
- Foi discutido sobre o formato do encontro, e pensando em otimizar o tempo do 
evento e torna-lo menos cansativo, chegamos a programação abaixo: 
13:00h – Abertura 
13:30h – MOSTRA 
14:30h – Palestra 
15:30h – Coffee Break 
16:00h – Prêmio 
17:00h – Apresentação Artística 
17:30h – Resultado do Prêmio 
- Daniella enviará, logo após a confirmação da data do encontro pelo local do evento, 
a carta de patrocínio. Simone e Gabriela irão verificar patrocínio para confecção das 
camisetas (Farbe dá a malha e Rovitex confecciona e estampa). 
- As responsabilidades foram acordadas durante a reunião e definidas conforme 
cronograma anexo a esta ATA.  

5.  Plano de Ação 

O que  Quem Quando 

Responder ao questionário sobre as 
expectativas da empresa 

Todos 28/12/17 

Orçamento prévio dos treinamentos 
2018 

Empresas 
responsáveis pelos 
treinamentos 

28/12/17 

Enviar datas das MOSTRAS Internas Todos 28/12/17 

Enviar sugestões da arte do evento Todos 15/12/17 

Confirmar local x data do encontro  Priscila 28/12/17 

Enviar carta de patrocínio Daniella  

Planejamento Encontro Catarinense Cfme cronograma  
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6.  

Foto e Fechamento 

A reunião foi muito produtiva, bastante trabalho para 2018, mas a expectativa é 
de que será um ano bem positivo. 

 
 

Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1. 1
1 

 16/02/18  Coteminas  Blumenau  Ipel   

2.   13/04/18  Hotel Plaza  Blumenau  Farbe   

3.   15/06/18  Ipel  Indaial  Hotel Plaza   

4.   17/08/18  Incofios  Indaial  Baumgarten   

5.   19/10/18  Rudolph  Timbó  Incofios   

6.   07/12/18  Baumgarten  Blumenau  Coteminas   
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