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Data: 17/05/2019 Horário: 
08h30min ás 12h00min 

 
Local:      Hotel Plaza Blumenau 

 

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente Presente 

 
1  A ll4Labels  Daniella  X 
2  Coteminas  Priscila  X 

3  Texneo  Simone  X 
4  Ipel  Fernanda/Jéssica  X 
5  Rovitex  Gilmara  X 

6  Rudolph  Marcelo  X 
7  Hotel Plaza  Juliana/Vanessa  X 

8  Incofios  Giovane  X 
9  Vínculo Basic  Carina  X 

  

 

Percentual de Presença da Reunião 
 

100% 0 9 

 

Nº Assunto Detalhamento 

 

 

 

 

 

01 

Abertura 
 Boas Vindas 
 
Apresentação 
do Projeto – 
Equipe de 
Melhoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexão 
Missão, Visão e 
Valores. 
 

  

- Boas Vindas do Gerente Leonardo Silva e Vanessa. 
 
 
- A Equipe de Melhorias ECO fez apresentação do projeto redução do consumo das 
lâmpadas 24hs. 
O problema apresentado foi desperdício das utilidades (água e energia) nas áreas de 
serviço do Hotel.  
Identificado que nas áreas de serviço, que são as áreas de circulação da operação há 
desperdício (luzes, TV, ventiladores ligados sem ter ninguém no local e lâmpadas acessas 
24hs na garagem) 
A solução que a equipe apresentou foi troca para lâmpadas de LED e em pontos 
estratégicos, lâmpadas com sensor de presença. 
Gerou uma melhoria em economia de energia calculado em R$ 195,00 por mês– R$ 
2.340,36 no ano. 
O investimento: R$ 903,50. 
 
 
Participando do programa os funcionários podem apresentar melhorias para a empresa e 
desenvolvem uma visão estratégica da empresa, gerando o desenvolvimento profissional. 
Apresentado nova empresa que irá integrar a Regional Vale – a Vinculo Basic. 
 
 

 

02 

 
Boa Prática 

- Repasse sobre a escola de facilitadores 
Vanessa e Gilmara que participaram da escola, relataram que foi positivo a participação. O 
tema era a Indústria 4.0, que foi muito bem abordado pelo palestrante Thiago Zschornack. 
Deixaram como ponto a melhorar a data que foi véspera de feriado. 
 
- Motivação de Equipes. 
A boa prática foi apresentada pela Ana Carolina Martendal – psicóloga do Plaza Caldas da 
Imperatriz. 
Para haver motivação o ser humano necessita que além das as 4 necessidades básicas da 
Pirâmide de Maslow (fisiológica, segurança, social, estima e auto realização) que também 
sejam supridas as necessidades comportamentais (ser ouvido na essência, ser notado, ser 
reconhecido e amado). 
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Ana deixou a dica dos 5 dedos para os líderes conquistarem os seus objetivos: 
-dedo polegar – positividade e otimismo 
-dedo indicador –orientação e visão 
-dedo médio – comunicação 
-dedo anelar compromisso e valores 
-dedo mínimo – emoções e detalhes 
  

03 
Pendências em 

Andamento 

-Sala Temática Regional Vale:  
Marcelo e Vanessa informaram que estão com os temas definidos e orçamentos do coffe. 
Dificuldade para locação do espaço, irão fazer novo contato com o SENAC e SENAI. 
 

04 
Assuntos 

Regional Vale  

- Pesquisa DVAL 03/2019 

Foi apresentado o feedback da pesquisa do DVAL realizado. 

Retorno muito positivo. Ponto a melhorar foi a recepção do evento e problema em uma 

dinâmica ocasionado pela internet. 

 

- Reunião Estadual 18/04 – visitação ao local do CEEM 

A visita foi no Costão do Santinho, local aprovado para a realização. 

Todas as empresas devem enviar para Fernanda por email, estimativa de quantas pessoas 

irão levar para participar do CEEM. 

O valor aproximado da entrada será de R$ 35,00 por pessoa, coordenador de equipe e 2º 

representante não pagam. Prazo até 12/06/2019. 

 

Vinculo Basic não recebeu o regulamento do CEEM – Fernanda irá enviar e informa que no 

site está disponível o regulamento 

 

-Avaliador do CEEM – 01 por regional (Daniela All4Labels) 

Daniela irá se posicionar para participar do CEEM. 

 

- Planejamento da seletiva Regional Vale – 22/08 

CEEM pede para organizar a seletiva até 22/08/2019. 

Priscila da Coteminas informa que tem espaço para receber o evento. 

Opções de datas: 12 à 15/08/2019 – Daniela irá analisar essas datas com os outros 

avaliadores e dará retorno. 

Daniela ficará responsável pela organização do evento. 

Deve ser enviado por email para Fernanda a confirmação da empresa que irá participar da 

seletiva. Prazo até 10/06/2019. 

 

 

- Orçamento Núcleo 

Apresentando o orçamento disponível para realização da seletiva do CEEM. 

 

-CONECTA 

Irá ser em outubro 

 

-A boa prática da próxima reunião a Fernanda irá verificar com o Eduardo. 

 

-Visita técnica na regional sul. 
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Gisele da Condor está organizando um grupo para visita técnica na regional sul, 

interessados devem enviar email para a mesma. 

 

06 
Assuntos 
Estadual 

-Escola de Facilitadores em 13/06/2019 será com o tema WCM – Word Class 
Manufactoring. Interessados em participar podem informar a Fernanda. 
 
 

07 
Foto e 

Fechamento 

A reunião foi produtiva e com boas trocas. 

 
 
 
 
 
 
       
 
    
    
    
    
    
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 17/05/2019 Horário: 
08h30min ás 12h00min 

 
Local:         Hotel Plaza Blumenau 

 

 


