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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

1.   Adlin  David   X 

2.   Anjo Tintas  Geani   X 

3.   Aurora Alimentos  Beatriz/Diane/Aline   X 

4.   Condor  Giselli   X 

5.   Eliane Revestimentos  Luan/Andreia   X 

6.   SENAI/SC Vinotti   X 

7.   Inplac  Savio X   

8.   Baumgarten  Daniela   X 

9.   Elian  Josimar X   

Percentual de Presença na Reunião ---- > 36% 07 0 04 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

 Abertura 

o Boas vindas 

o Apresentação dos participantes 

o Apresentação do projeto – 
Equipe de Melhoria 

 Boas-vindas pela Diane e pelo Diretor da Aurora Caciano Antonio 
Capello. O mesmo citou que a unidade Fach II faz o abate de 2600 
suínos por dia, possui 2500 funcionários. O Programa CQA tem 9 
equipes na Unidade sendo que o objetivo do programa é a melhoria 
de vida com ênfase no desenvolvimento das pessoas. 

 Participantes da reunião se apresentaram. Tivemos a participação 
do novo representante do SENAI, Sr. Vinotti e da nova 
representante da Aurora a Beatriz.  

 Apresentação de 2 projetos da equipe Liga da Manutenção. 
Projetos: Desenvolvimento de pino guia da pistola cortadora do 
reto dos suínos e Desenvolvimento de eixos das amarradeiras de 
linguiça. Projetos trouxeram redução de custo, redução dos tempos 
de setup e agilidade no processo. 

 Reflexão da Missão, Visão e Valores. 

02  

 Pendências | Andamento 

o Atualização documentação do 
Núcleo: Alvará  

o Indicadores (Diretor, Equipe, 
Falta e Noticias). 

 Daniella trouxe os documentos legais para assinatura da 
Diretoria. Todos os presentes assinaram, mas o documento 
voltou com a Dani pois faltou a assinatura da Priscila. 
Documento será enviado via sedex para Sirley. 

 Dani apresentou o resultado dos indicadores que estão com os 
resultados satisfatórios.  

 Situação da Embraco: Daniella vai enviar email para o 
Gerente/Diretor da Embraco para resolver a situação da 
continuidade da participação no Núcleo. 

 Dani falou sobre o evento da UBQ e ficou de verificar os custos 
para participação de Coordenadores. 

03  

 Financeiro 

o Informações gerais da conta 

 

 Luan apresentou a prestação de contas. Temos 22 mil reais entre 
conta corrente e aplicação. 

 

04  

 Encontro Catarinense de CCQ 2018 
/ Prêmio Catarinense 2018 o 
Divulgação de data/local/atividades 
em andamento 

 Daniella apresentou as contas previstas para o evento: 

 Coffee: valor cotado está em R$18,50 por pessoa a equipe 
considerou o valor caríssimo e sugeriu a procura de outros 
fornecedores inclusive de cidades próximas a Blumenau. Também 
está sendo negociado o patrocínio do Sesi para esta despesa. 

  Camistas: Rovitex não vai patrocinar este ano. Empresas têxteis do 
norte preferem patrocinar quando o evento for na região. Foi 
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N. Assunto Detalhamento 

definido pela não confecção de camisetas esse ano sendo que cada 
empresa deverá providenciar a sua própria camiseta.  

 Palestrantes: Dani trouxe várias opções sendo que 2 delas com 
valores bem acessíveis.  Estes fornecedores serão convidados para 
participar da reunião de Blumenau para apresentar o seu trabalho. 
A sugestão é que os 2 façam apresentações de suas palestras no 
evento. 

 Valor da inscrição: a principio o valor será de R$25,00 para as 
empresas nucleadas, sendo que esta definição esta condicionada a 
redução do custo total do evento que hoje está passando do valor 
que o Núcleo tem disponível. Fechando algum patrocínio 
importante este valor de inscrição será mantido. 

 Data: 14/09/2018 Local: Associação Coteminas  

 Público: máximo 600 pessoas incluindo os Coordenadores. 

05  
 Prêmio Catarinense de CCQ  

 

 Foi apresentado para Aurora a opção de participar do Prêmio em 
algum regional, a empresa não achou justo. Ficou definido que as 
empresas que participam somente do Estadual deverão fazer a sua 
regional sendo definido 1 participante para a final no Encontro 
Catarinense. A forma de seleção ficará a encargo das 3 empresas 
que estão nesta condição (Adlin, Aurora e Inplac). 

 Teremos assim a apresentação de 7 projetos no Encontro 
Catarinense. 

 Premiação das 3 melhores equipes ficou em: R$1500,00 para o 1º 
lugar; R$1000,00 para o 2º lugar e R$500,00 para o 3º lugar. 

 Regulamento: Dani ficou de passar para os membros da Diretoria 
analisarem e após será divulgado pra todos. 

06  
 Status dos regionais 

 

 Sul: realizou o DVAL com a participação de 40 circulistas; Fez 
reunião com análise de indicadores e planejamento das 
capacitações. Boa prática sobre Lean apresentada pelo Daniel da 
Copobras; Seletiva do Premio Catarinense será no dia 04 de Julho. 

 Norte: Fez reunião 15/02; tem nova empresa participante Zanotti; 
16/03  fez treinamento A3 na Duas Rodas com 91 participantes; 
Cada representante vai ensinar algo que sabe; Dia 18/05 será o 
DVAL; Dia 06/07 será a Seletiva do Premio Catarinense; Josimar 
apresentou a boa prática de Ferramentas da Qualidade; Célio fez 
palestra sobre os Desafios do Trabalho. 

 Vale: regional tem trabalhado com foco nas atividades do Encontro 
Catarinense sendo que o objetivo é definir tudo até abril; Maio será 
feito evento Arvorismo; Está com 8 empresas participando.  

 Oeste: Será feito levantamento das possíveis empresas 
participantes: Geani; Aline e Diane e Vinotti através das 
informações do SENAI. Será estabelecido cronograma de visitas 
para o segundo semestre nas empresas que tiverem interesse em 
conhecer o Núcleo Catarinense. 

  

07   Boa prática:  
 Boa prática Anjo - Coordenação de equipes de CCQ: Geani 

apresentou a Boa prática: Sistema de Avalição e Acompanhamento 
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do Programa CCQ, sendo que todas as empresas participaram 
citando o funcionamento na sua empresa.  

 Boa prática Aurora - Painel Programação em Excel: Beatriz 
apresentou o sistema usado pela Aurora para gerenciamento dos 
seus projetos de CQA. 

 

08  
 Visita na fábrica 

 

 Foi realizada visita na fábrica de embutidos, conhecemos a 
produção de salcinhas, linguiças, presunto e apresuntados. 

09   Encerramento | Coffee Break 

 Agradecimento pela receptividade; oportunidade de conhecer as 
empresas e outras práticas; reunião produtiva e de alinhamento das 
informações; reunião com demandas para repassar para aos 
regionais; reunião objetiva onde foi discutido o assunto sem 
retomar outros; tornar a reunião mais dinâmica; será feito mais 
cobrança das pendências com antecedência para a reunião. 
Colaboração de todos no envio das solicitações com antecedência.  

10  
 Próxima reunião:  

 

 10/05/2018 – Rio Deserto - Criciúma 
 Brinde: Eliane 

 Boa prática: Vinotti - Senai. 
 

 
 

Cronograma de Reuniões 2018 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

01  o 25/01/2018 o Baumgarten o Blumenau o Condor o Planejamento / Encontro 

02  o 22/03/2018 o Aurora o Chapecó o Baumgartem 

1º tema – Boa pratica da estrutura de 
procedimento da Baumgarten 

2º tema – Forma de Avaliação (indicadores e 
equipes) – Todos 

3º tema – Boa pratica de coordenação de 
equipes de CCQ – Geani 

03  o 10/05/2018 o Rio Deserto o Içara o Eliane 
o Lean – Vinotti 
o Estrutura de Procedimentos - Daniella 

04  o 19/07/2018 o Vale (Farbe) o Indaial o Aurora o  

05  o 14/09/2018 o Encontro o ? o Todos o  

06  o 22/11/2018 o Norte o ? o Adlin o  
 

 

 
 

 

 

Plano de Ação 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

1.  
 Verificar se pode receber o recibo virtual do núcleo. E 

forma que será a mensalidade 
 Todos 01/02/2018 Ok  

2.   Arte do 20º Encontro  Daniella 23/02/2018 Ok  

3.   Contatar BRF  Daniella 23/02/2018  

4.   Calendário Reuniões e Atividades (passar p/ Luan)  Regionais 20/02/2018 
 
Ok  

5.   Boas Práticas planejadas (passar p/ Dani)  Regionais sempre  
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Plano de Ação 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

07   Lista de possíveis empresas para o regional oeste 

 Vinotti 

 Geani 

 Aline 

30/04/2018  

08   Encaminhar documentação do Núcleo para contabilidade  Daniella 05/04/2018  

09  
 Levar previsão do número de participantes das empresas 

no Encontro Catarinense na reunião de 10/05. 

 Coord. Regionais 

 Empresas do estadual 
10/05/2018 

 
 

 

Foto do encontro 

 
 


