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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01  Adlin  Robson  X 
02  Anjo Tintas  Geani/Michele  X 
03  Baterias Pioneiro  Ademir/ Jorge  X 
04  Brandilli  Fábio  X 
05  Condor  Giselli  X 
06  Duas Rodas  Sirley  X 
07  Eliane Revestimentos  Fabiano  X 
08  Embraco  Valmir X  
09  Hospital São José  Francieli  X 
10  Marisol  Hermes  X 
11  Rovitex  Filomena  X 
12  SENAI/SC  Vivian/ Adriana  X 
13  Weg  Cristiane  X 
14  Coteminas   Rodrigo X  

Percentual de Presença da Reunião-------> 85,7% 02 12 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Abertura e 

Apresentação dos 
Participantes 

 Giselli agradece ao SENAI o espaço cedido e também ao Núcleo pela oportunidade de presidir 
as reuniões e demais atividades como presidente em 2013/14. Desejando a todos um ano de 
sucesso. 

  Após todos os presentes fizeram uma breve apresentação com o nome e empresa que 
representam. 

 Vivian apresenta a Adriana que irá participar das reuniões representando o Senai; 

 Foi comentado sobre a participação do Darlan da INPLAC como ouvinte. 

 Participação do Hermes representando a Marisol. 

02 Apresentação da Boa 
prática 

 Adriana (Senai) apresenta “Base de conhecimento” como ferramenta que facilita a 
visualização e atualização de documentos, vídeos, artigos diversos e funciona em ambiente 
de extranet. 

03 Apresentação de contas 

 Sirley comentou que a conta Bradesco foi fechada e que valores que vierem a ser 
lançados nesta serão estornados; 

 Enviar comprovantes de depósito para os representantes financeiros de cada regional 
sempre que for feito depósitos na conta do Núcleo; 

 Sirley apresentou o procedimento de controle financeiro para cada regional. O 
representante financeiro terá como responsabilidade atualizar os campos conforme 
procedimento. 

 Controle das mensalidades 
 Ressarcimento de despesas 
 Elaboração de Recibo 
 Controle da inadimplência 
 Registros das movimentações mensais 
 Registros contábeis 
 Registros bancários  

  Atualmente nosso caixa está com saldo de R$ 17.110,98. 
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N. Assunto Detalhamento 

04 Apresentação Núcleo 
regional Sul 

 Geani como representante falou sobre a última reunião do regional do ano de 2012 onde 
teve a definição da nova coordenação. Ficando da seguinte maneira. 

 Coordenador: Maicon Macarini (ICON); 

 Vice: Jane Elisa Philippi (Irmãos Olivo); 

 Secretária: Gisele Martinello Gaspodini (Laboratório Búrigo); 

 Tesouraria: Francieli Godois Pereira (Hospital são José). 

Também falou sobre a definição do modelo das reuniões onde irão tratar de temas como: 

 Boa Prática 

 Apresentação do Grupo  

 Prática CCQ- assuntos como Reconhecimento/ Avaliação. 

Após apresentou o cronograma com relação dos treinamentos que acontecerão no Sul. 

  Este ano o regional não estará fazendo a mostra devido ao treinamento para 
Diretores. 

05 Apresentação Núcleo 
Regional Vale 

 Fábio apresentou o cronograma de treinamentos bem como a nova equipe de 
coordenação do vale ficando da seguinte forma. 

 Coordenador: Fábio (Brandilli); 

 Vice: Pollyane Cibely da Cunha (Farbe Têxtil); 

 1ª secretária: Filomena Wilpert (Rovitex); 

 2ª secretária: Larissa Rodrigues (Arber); 

 1ª Tesoureira: Gigriane (Baumgarten); 

 2º Tesoureiro: Rodrigo Berto (Coteminas). 

Foi aprovada a solicitação da Baumgarten em permanecer apenas no núcleo regional. 

06 Apresentação Núcleo 
Regional Norte 

 Giselli falou sobre a nova equipe de coordenação e também sobre o cronograma de 
treinamentos e reuniões. Ressaltou a dificuldade com relação aos nucleados não 
aceitarem fazer parte da coordenação devido a muitos participantes serem novos.  A 
coordenação ficou definida como: 

 Coordenador: Giselli  (Condor) 

 Vice Coordenador: Hermes (Marisol) 

 Secretario: Robson (Adlin) 

 Financeiro: Orlando (Weg) 

 Ainda comentou sobre a inclusão de novas empresas no Regional sendo as empresas 3 
Irmãos, Menegotti Metalúrgica e Menegotti Equipamentos. Ao todo o núcleo Regional já 
está com 16 empresas participantes. 

 A empresa Schulz fez sua solicitação para participar apenas do regional, solicitação 
aceita.  

 Geani comentou sobre o número de empresas que fazem parte do Núcleo regional e 
sugeriu abrir o convite de algumas empresas para fazerem parte do estadual. Também 
ressaltou a importância de cumprirmos com 20% de empresas ouvintes. 
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07 Diagnóstico do 
Programa de Melhorias 

 Geani apresentou modelo de diagnóstico a ser realizado em todas as empresas 
nucleadas e ingressantes. O modelo é um questionário que abordará alguns assuntos 
como: 

 Dados Gerais do Programa; 

 Tipos de Melhorias realizadas; 

 Informações do último ano; 

 Composição de Equipes/ Grupos de Melhoria; 

 

08 Diagnóstico do 
Programa de Melhoras 

 Horário para desenvolvimento das atividades; 

 Treinamentos, quais? 

 Forma de avaliação dos projetos de Melhoria; 

 Orçamento para o Programa; 

 Benefício do Programa. 

 Este questionário será aplicado em forma de entrevista por contato telefônico ou 
pessoal. 
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N. Assunto Detalhamento 

09 
Mapeamento dos 

Processos e Atividades 
do Núcleo 

 Vivian elaborou o mapeamento onde constam detalhadamente todas as atividades do 
núcleo. O mesmo está descrito da seguinte forma: 

 

 Inclusão de Empresas 

 Verificar o percentual de adesão do núcleo regional e cota de empresas novas; 

 Abordagem com a diretoria; 

 Diagnóstico inicial da cultura e programa da empresa; 

 Monitorar a participação como empresa ouvinte; 

 Aprovação do programa da Empresa no Núcleo; 

 Termo de Adesão; 

 Recebimento do Estatuto; 

 Liberação de Acesso no Site e envio de orientações; 

 Inclusão da logo nos materiais promocionais; 

 Inclusão da logo nos materiais promocionais; 

 Inclusão da empresa no e-mail do Núcleo; 

 Inclusão da empresa, nos relatórios estatísticos; 

 Monitorar a inclusão de informação da empresa no site; 

 Arquivo dos documentos; 

 

 Exclusão de Empresas 

 Confirmação da Exclusão; 

 Formalização do desligamento da empresa; 

 Exclusão da empresa no site; 

 Exclusão da empresa nos materiais promocionais; 

 Exclusão da empresa nos controles estatísticos; 

 

 Movimentação Financeira 

 Controle das mensalidades; 

 Controle das receitas dos núcleos regionais; 

 Ressarcimento de despesas; 

 Elaboração de recibo; 

 Registros de movimentações mensais; 

 Controle de inadimplência; 

 Registros Contábeis; 

 Registros Bancários; 

 Dados e orientações para emissão de notas de despesa. 
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07 
Mapeamento dos 

Processos e Atividades 
do Núcleo 

 

  Aspectos legais 

 Registros em cartório; 

 Comissão de contas. 

 

 Materiais Promocionais 

 Orçamentos; 

 Aprovação de Compra; 

 Gerenciamento e Estoque; 

 Validação das Informações; 

 Tipos de material utilizado pelo Núcleo. 

 

 Comunicação Institucional e Atualização do Site 

 Frequência de atualização; 

 Responsabilidade por tipo de notícias; 

 E-mail oficial do Núcleo; 

 Elaboração do Informativo do Núcleo; 

 Reuniões 

 Cronograma das reuniões; 

 Definir logística com empresa sede da reunião; 

 Convite da Reunião; 

 Coffe-break; 

 Controle de frequência; 

 Registros das atas; 

 

 Arquivo das Atas; 

 Controle de Pendências; 

 Tipos de treinamento 

 Encontro de Supervisores; 

 Encontro de líderes; 

 Workshop de Gestores; 

 Agenda de treinamentos; 

 Local dos Eventos; 

 Público alvo e Responsáveis; 

 Metodologia/ logística treinamento; 
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08 
 

Mapeamento dos 
Processos e Atividades 

do Núcleo 

 Prêmio Catarinense de CCQ 

 Definição de cronograma; 

 Revisão dos Materiais de Apoio; 

 Definição da Equipe de Avaliadores; 

 Controle dos prazos de envio de inscrição/projetos; 

 Definição da logística da Visita; 

 Confirmação da logística com empresas e administração de conflitos de datas; 

 Organização da logística (reserva de hotéis, carros e despesas de alimentação). 

 Realização das análises e visitas. 

 Elaboração dos relatórios de avaliação. 

 Comunicação do resultado etapa visita presencial. 

 Premiação do Evento. 

 Avaliação Prêmio catarinense; 

 Devolutiva das Avaliações para as empresas; 

 Análise dos resultados; 

 Encontro Catarinense de CCQ 

 Elaboração de Orçamentos; 

 Execução do check-list 

 Programação do Evento; 

 Divulgação do Evento; 

 Inscrição e Confirmações; 

 Avaliação de satisfação; 

 Visitas e Benchmarking Interno 

 Discussão do programa CCQ nas reuniões; 

 Visitas; 

 Informações por e-mail; 

 Indicadores e Demonstrativo de resultados do programa; 

 Apostila com materiais de empresa; 

 Pesquisa sobre programa de gestão/ parcerias. 

 

08 
Mapeamento dos 

Processos e Atividades 
do Núcleo 

 Planejamento Anual e Orçamento 

 Definição de metas e objetivos; 

 Desdobramento das ações; 

 Prévias de orçamento; 

 
Melhorar a troca de 

informação e 
experiências 

 Fabiano apresentou alguns recursos disponíveis no site os quais não estavam sendo 
utilizados como a possibilidade de ter uma galeria de fotos nas notícias cadastradas pelas 
empresas. Essa alteração somente pode ser feito pelo administrador do site, caso 
alguém queira ter essa galeria deverá encaminhar para o Fabiano ou os secretários 
regionais para ser feita a alteração. 
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09 
Melhorar a troca de 

informação e 
experiências 

 Também foi comentada a questão das atualizações que não estão sendo feitas pelas 
empresas. 

 Para as atualizações do núcleo fica sob responsabilidade dos secretários regionais 
atualizar as informações sobre as reuniões e eventos realizados na sua região. Já o 1º 
Relações Públicas fica responsável por atualizar as informações do estadual. 

 Foi solicitado anexar o termo adesão junto com as informações das empresas no site. 

10 2º Prêmio Catarinense 
CCQ 

 Geani apresentou a proposta para o 2º Prêmio Catarinense e definiu que a avaliação 
acontecerá em dois blocos (duas semanas), devido ao deslocamento dos avaliadores. 

 A data máxima para envio das inscrições juntamente com a descrição do projeto será 3 
de junho 2013. As avaliações iniciam no final do mês de junho e início do mês de julho. 
Foram revistos alguns pontos do regulamento como tempo de apresentação onde será 
descontado pontos a equipe que passar o tempo máximo da apresentação que é 15min, 
tanto na avaliação In-loco como na final no Encontro de Equipes de Melhoria. 

 A premiação permanecerá com troféu e medalhas. 

11 Encontro Catarinense 

 Após Geani comentou sobre o Encontro que este ano será em Criciúma, as inscrições 
para o Encontro será feita pelo contato da Jane da Irmãos Olivo. Está sendo levantado 
espaço para 700 pessoas, está sendo levantada a possibilidade em se fazer o almoço no 
mesmo espaço do evento. 

  Está sendo cotado o grupo Pontapé como palestrante Geani encaminhou um e-mail para 
ver a opinião de todos a respeito. O valor está em R$ 7.500,00.  

 A carta patrocínio deverá ser aplicada este ano também, com a mesma metodologia. 

 Com relação à comemoração aos 15 anos do Núcleo, Geani falou sobre montar uma 
mesa com fotos e camisetas dos eventos anteriores. 

 Quanto aos materiais folder, banner, somente terá as logos inseridas as empresas que se 
nuclearem no primeiro semestre. 

 Na organização do Encontro ressaltamos o fator segurança, apoio da polícia, corpo de 
bombeiros e assistência à saúde com ambulância tomando como referência o grande 
volume de pessoas no evento; 

 Este ano não será fabricado as camisetas, foi cogitado em fazer sacolas ecológicas. 

 

 
Organização e 

Padronização de 
treinamentos 

 Foi apresentado o cronograma dos treinamentos e também a definição dos mesmos. 

 Encontro de Supervisores: será realizado um no Regional Norte e Sul no modelo TEAL. E 
regional vale, no modelo tradicional (palestra+ dinâmica). 

 Encontro de líderes: será realizado um encontro anual para regional norte e sul, dois 
encontros anuais para regional vale, no modelo TEAL. 

 Workshop de Gestores: será realizado um no regional sul e foi cogitado em se fazer o 
workshop do regional norte e vale juntos. O tema será Alavancando resultado através da 
adoção de Programa de Melhoria. 

10 Outros assuntos 

 Visto a necessidade de atualizar as datas de aniversário dos integrantes do Núcleo; 

 Como a saída de Andréia do Núcleo a Giselli assume a diretoria e a Sirley fica como Vice. 

 Fabiano falou sobre o Informativo que faltava algumas informações e estava atualizando. 

 Falou também sobre a redução de acesso ao nosso site. 

 Com relação à apostila Robson ressaltou que faltava um conteúdo sobre Retorno de 
Investimento. Foi solicitado anexar os materiais que Rodrigo enviou por e-mail. 

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
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Acompanhamento Indicador Núcleo – Nº de acessos no site  

 
Figura 2 - Resultados Indicadores Núcleo CCQ 2013 

 
 
 
 

Cronograma de Reuniões Estadual 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01  31 de janeiro  SENAI  São José  Nenhum  SENAI 

02  14 de março  Embraco  Joinville  Anjo  Embraco 

03  23 de maio  Brandili  Apiuna  Eliane  Brandili 

04  11 de julho  Marisol  Jaraguá do Sul  Adlin  Marisol 

05  12 de setembro  Eliane  Criciúma  Embraco  Eliane 

06  21 de novembro-
Encerramento 

 Condor  São Bento do Sul  Duas Rodas  Condor 

Figura 3 - Cronograma de Reuniões 2013 
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Cronograma Treinamentos 

N.° Data Empresa Regional Treinamento Status 

07  20/06/2013  Icon  Sul  Encontro de Supervisores  

08  Abril e Agosto  Baumgarten-Rovitex  Vale  Encontro de Supervisores  

09  18/07/2013  WEG  Norte  Encontro de Supervisores  

10  21/03/2013  Icon  Sul  Encontro de Líderes  

11  Março e Setembro  Cot-Bran  Vale  Encontro de Líderes  

12  25/04/2013  Lunender  Norte  Encontro de Líderes  

13  15/08/13  ACIC  Sul  Workshop de Gestores  

14  A definir  A definir  Vale e Norte  Workshop de Gestores  

Figura 4 - Cronograma de Treinamentos 2013 
 
 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  Abrir convite para empresas regional norte participarem do 
núcleo estadual.  Giselli 01/03/2013  

02  Enviar diagnóstico para as empresas avaliarem.  Geani 22/02/2013  

03  Enviar diagnóstico respondido para Geani.  Todos 29/03/2013  

04  Apresentar o Núcleo para Hotéis de sua cidade  Todos 14/03/2013  

05  Atualizar informações no site  Todos 14/03/2013  

06 

 Estabelecer parcerias.  
 Verificar a parceria com UBQ 
 Realizar mostras em parceria com instituições ( 

Universidade, SENAI, etc) 

 Valmir (Líder), Orlando, 
Jorge. 

14/03/2013  

07  Finalização do Informativo e divulgação  Fabiano Fev  

08  Incluir tema RI na apostila e divulgar no site  Robson 14/03/2013  

09  Atualizar lista de contatos e aniversário  Jorge 14/03/2013  

Figura 4 – Lista e Acompanhamento de Pendências 2013 
 


