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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Fabiano   X 
02 � Anjo Tintas � Gisela   X 
03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   X 
04 � Condor � Giselli   X 
05 � Duas Rodas � Sirley   X 
06 � Eliane Revestimentos � Fabiano/Luan   X 
07 � Embraco � Nelson   X 
08 � Hospital São José � Marcia  X  
09 � Marisol � Andreia Rachadel    X 
10 � SENAI � Eliane/Adriana   X 
11 � Weg � Josiane   X 
12 � Inplac � Savio   X 
13 � Ibema � Sheila   X 
14 � Têxtil Farbe � Pollyane   X  
15 � Aurora Alimentos � Diane / Nanci   X 
16 � MCE � Tamara X   
17 � IPEL � Fernanda / Meire X   
18 � Coteminas � Priscila / Rafael X   
19 � Ciser � Célio X   
20 � Vanderlei � Lunelli   X 
21 � Rudolph � Marcelo X   
22 � Rovitex � Filomena   X 
23 � Baumgarten � Daniela   X 
24 � Tecnoblu � Larissa X   
25 � Copobras � Heder X   
26 � Três Irmãos � Juliana X   
27 � Irani Celulose � Joviano X   

Total de Participantes: 21 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 67% 5 2 14 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

� Abertura 
 

o Direção | Coordenação 

o Apresentação Equipe de 

Melhorias Lunelli 

o Apresentação dos 

participantes. 

� Boas vindas e apresentação dos participantes. 

� A diretoria estava num evento, participou mais tarde da reunião, dando boas 

vindas a todos.  

� Apresentação institucional.  

� Apresentação do Grupo de Melhoria: Grupo Big Bang – Projeto Melhoria nas 

escadas (SMA). Setor de sala de malhas – estoque. Dificuldade: manuseio da 

malha em rolo da estante, o projeto previu o desenvolvimento de uma escada 

que atenda as necessidades, com trava de segurança na própria estante e uma 

calha/suporte para colocar o rolo de malha. Objetivo: melhorar ergonomia e 

segurança dos colaboradores, além de não danificar a malha. Custo total do 

investimento: R$5.325,00 para 3 escadas. O custo de 3 escadas novas equivale 

ao custo de uma antiga.  
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N. Assunto Detalhamento 

02 � Pendências  

o Tabela de treinamentos CCQ 2015 das empresas: foi apresentada a 

tabela com os treinamentos. Será enviada para todos para que 

contribuam com seus treinamentos.   

o Cargos/Atribuições (descentralização Relações Pública); Foi apresentada 

a tabela com as atribuições. Com a necessidade de redistribuição das 

atividades de RP, Gisele irá apoiar Luan e nas atribuições, na atualização 

das informações do site. A tabela com as atribuições será encaminhada 

para todos.  

o Atualização das informações do site (todas as empresas colocar os 

dados de 2014); Praticamente todos os dados atualizados. RP cobrar de 

quem não atualizou ainda.  

o Apresentação acesso ao site (Fabiano); Fabiano apresentou como 

acessar o site. O primeiro acesso da empresa deve criar o login. Só pode 

ser criado um login por empresa atualmente. Sugestão: solicitar que o 

desenvolvimento do site possibilite alteração/atualização do cadastro 

da empresa, com a inclusão ou alteração de e-mail de contato e 

alteração de responsável. Custo de R$ 610,00. Orçamento aprovado 

para realização de alterações. Fabiano lembra que todos devem 

atualizar as informações do site. Solicitar também no pacote que o 

desenvolvimento atualize as empresas cadastradas pois está 

desatualizado (aparecem todas cadastradas). 

o Indicadores de 2014 para informativo/site; Apresentação do cadastro 

de notícia. Quando cadastrado, não aparece no site, pois precisa de 

aprovação do Fabiano. Também é possível incluir mais fotos, basta 

enviar por e-mail para Fabiano que ele inclui.  

o Atualização da planilha de contatos com o 2° suplente/empresa; Foi 

atualizado.  

o Inserir e-mail de todas as empresas nos e-mails enviados (Gmail); Ok. 

Atualizado. Sempre que tiver alteração de contato ou suplente enviar e-

mail para nucleoccq@gmail.com.  

o Contagem/Divisão dos materiais disponíveis/espalhados: os materiais 

do Encontro já podem ser encaminhados para Blumenau. Trazer os 

materiais para a próxima regional e dividir por 4 para os regionais. As 

camisetas para novos coordenadores regionais. Gisele irá fazer uma 

tabela com a quantidade a ser levada, considerando o que fica em 

Blumenau para o Encontro.  

o Coordenação Vale (Rodízio de participação no estadual): Ok. Será 

considerada como participação a presença do representante.  

o Agências/interessados: marketing do Núcleo: OK. 

o Publicação do calendário de eventos do Núcleo no site; Ok. 

Apresentação do calendário atualizado por evento.  

o Atualização da apostila do Núcleo; Andreia está atualizando. Conclui até 

semana que vem e encaminha para Luan/Fabiano publicar.  

03 � Continuação pendências 

� Participação da empresa HISA (filial WEG) no Núcleo – Paga mensalidade? 

Consenso deixar por empresa, sendo que não paga mensalidade neste caso, 

pois cada Unidade tem um CNPJ.  
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N. Assunto Detalhamento 

04 

� Feedback Regionais 

o Resumo sobre o andamento 

dos regionais Norte, Vale e 

Sul 

� Vanderlei: treinamento CCQ teve um bom impacto. Ira realizar um treinamento na 

WEG. Fabiano lembra todos para publicarem a notícia no site. Gisele irá publicar. 

Empresa OXFORD irá participar dos encontros regionais.   

� Filomena/Daniela: planejamento mensal do Encontro, distribuição das atividades. 

Dia 17 de abril terá treinamento no SENAI Blumenau.  

� Fabiano: regional tem 7 empresas. Realizou treinamento de Líderes, com mudanças 

nas atividades do TEAL. A notícia já esta no site. Tem um vídeo também. Estão 

captando empresas para participar do núcleo.  

Sirley lembra que o planejamento estratégico deve ser desdobrado nos regionais e 

que será acompanhado na próxima reunião.  

05 

� Financeiro 

o Abertura nova conta/emissão 

de boletos – taxas; 

o Prestação de contas 

o Revisão do estatuto  

� O HSBC fechou a conta do núcleo no banco, o que gerou alguns transtornos. A 

justificativa da agência foi de que fechou as contas de empresas sem fins 

lucrativos. Sirley enviará um e-mail para informar sobre a nova conta na nova 

agência. Sirley comenta também sobre as formas de pagamento, descritas no 

POP. Para pagar mensalidades utilizar as formas de pagamento. Aurora e 

Laboratório Burigo depositaram e não aparece no extrato. Está verificando esse 

pagamento e pede para as empresas verificarem se não voltou devido ao 

fechamento da conta. Saldo está em torno de R$ 16.000,00.  

� Estatuto: Sirley lembra que irá incluir que filial não paga mensalidade no 

estatuto.  

06 
� Procedimentos Padrão do 

Núcleo 

o Apresentação dos POPs  

� 01 – Daniella: esse POP era de responsabilidade da Daniella de Adlin que saiu. 

Será verificado na próxima reunião com Márcia.  

� 02 – Ademir/Danieli: O POP trata sobre a inclusão de novas empresas. Incluir 

informação das filiais não pagarem mensalidade. Sugere revisão de algumas 

frases que estão confusas, foi aprovado. 

� 03 – Priscila/Filomena: afastamento. Continua o mesmo procedimento. Só 

precisa atualizar o formulário do POP 03 dos dados do depósito.  

� 04 – Vanderlei – trata sobre assuntos do Financeiro. Precisa atualizar com a 

nova conta e banco e incluir o CNPJ do núcleo. Sirley lembra que cada 

financeiro do regional deve controlar suas empresas para não sobrecarregar o 

financeiro do estadual.  

� 05 – Sheila: trata sobre compras. Pode ser feita por regional, com 3 

orçamentos. Sirlei comenta para incluir a opção de a empresa fazer boleto 

forma de pagamento preferencial e com a nota fiscal, pois é a forma mais fácil 

de fazermos pagamentos.  

� 06 – Diane/ Aurora: trata sobre a publicação de notícias no site. Está atualizado, 

foi elaborado recentemente.  

� Fabiano encaminhou os POPs por e-mail para atualização das informações.  

07 

� Workshop Diretores 

o Divulgações | Número de 

inscrições | Informações 

gerais 

 

� Estamos com 19 inscritos. Tem poucos diretores inscritos e um número maior 

de gestores. Foi comentado que apesar de termos mais gestores, o evento pode 

ser bem aproveitado para fortalecimento do programa. Sirley pede para todos 

divulgarem nas suas empresas para fecharmos com o máximo de inscrições.  
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N. Assunto Detalhamento 

08 

� 4º Prêmio Catarinense de CCQ 

o Apresentação dos avaliadores 

por regional; 

o Encaminhamentos sobre a 

atualização do regulamento; 

- Definição dos prazos de 

inscrição e avaliações. 

� Vanderlei, Filomena e Maicon são os avaliadores / representantes.  

� Vanderlei comenta de criar um formulário padrão / roteiro para que as 

empresas descrevam o projeto. Comentou-se em ter um roteiro porém que não 

limite a criatividade das empresas aos descrever seus projetos. Fazer um 

levantamento das informações necessárias para o projeto (roteiro) e elaborar a 

estrutura do documento e encaminhar por e-mail para sugestões. 

� O cronograma também será definido e encaminhado por e-mail. Caso não 

tenha manifestação será considerada aprovada.  

� Foi sugerido e aprovado que as próximas avaliações iniciem o ciclo em 

novembro com a divulgação e prazo para inscrição até fevereiro, aumentando 

os prazos de divulgação, inscrição e de avaliação antes da data do Prêmio.  

� Foi comentado que já podemos divulgar nas empresas que o prêmio será 

lançado.  

� Participação de outros estados / filiais no Prêmio: permanece a participação das 

empresas que já estão, podendo participar de todos os eventos. Caso as 

empresas que hoje estão queiram que projetos de suas filiais de outros estados 

participem, seu custo de viagem será custeado pela empresa e não pelo núcleo. 

Incluir esta informação no regulamento.  

09 � 16° Encontro Catarinense 

� A reserva da Coteminas está ok para 18/09, no valor de R$600,00. Neste valor 

está incluído o material de limpeza e higiene. O serviço de ambulância: 

R$800,00. Organização estacionamento: R$300,00. Fo feita uma reunião com as 

empresas, com base no levantamento dos itens de organização dos últimos 

encontros realizados em Criciúma e Treze Tílias e distribuído os temas/tópico 

entre as empresas organizadores da região, para que cada uma ficasse 

responsável por trazer opções.  

� Programação: definido que a programação inicia às 13h. Mostra: pretende ser 

mais espalhada e com espaço para 22 stands. Local para almoço: da outra vez 

foi feito embaixo. Palestrante: Enviar sugestões para Fernanda da IPEL no valor 

de R$ 5.000,00. Tema: “Inovação – Fazer mais com menos”. Fazer um link com o 

trabalho dos grupos de melhoria num cenário em que a inovação está em alta. 

� Rovitex irá fornecer as camisetas e a Baumgartner irá desenvolver a logo e 

slogan. Sugestão de fazer a camiseta com cores diferentes para coordenadores e 

também dispensando o uso de crachás, uma vez que a camiseta é a 

identificação no evento. 

� Sugestão de fazer o credenciamento antecipado. Sugestão foi acolhida. 

Funcionará com o número de inscritos por empresa e na reunião de agosto será 

entregue a quantia de kits conforme este número de inscritos. 

� Materiais/Divulgação/Patrocínios: ter cotas de patrocínio, enviar para 

fornecedores locais. Solicitar para Polly fazer um plano de patrocínio.  

� Sugestão de Premiação do Prêmio: foi sugerido ter um prêmio em forma de vale 

de integração/comemoração para a equipe ganhadora. Sugeriu-se fazer um vale 

que deverá ser utilizado em uma festa/encontro de comemoração, como 

sugestão um rodizio de pizza. O coordenador ficará responsável por agendar o 

momento e prestar contas. O valor é de R$ 400,00.  

� Inscrições (responsáveis) | Inscrições pelo site (RP): O custo para fazer as 

inscrições pelo site é de R$ 850,00. Fabiano comentou que pode ser feito 

gratuito, incluindo um link no site, utilizando a ferramenta Google. Foi aprovado 

em função de não ter custo.   

� Pesquisa de satisfação do encontro (INPLAC - Eduardo). Será apresentado na 

próxima reunião, pelo Fabiano/Luan o modelo enviado pelo Eduardo.  
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N. Assunto Detalhamento 

10 

� Treinamento CCQ 

o Apresentação Treinamento 

WEG  

 

� Josiane da empresa WEG fez a apresentação do treinamento CCQ, que 

contempla os conceitos básicos da melhoria contínua. O curso é realizado para 

as equipes e tem duração de 4h. O conteúdo apresenta o Sistema WEG (casinha 

da Qualidade); apresentação da dinâmica da Fábrica de Canetas; conceitos de 

valor ao cliente e de processos; conceitos de atividades que adicionam valor e 

aquelas que não adicionam; conceitos dos desperdícios na linha de produção; 

apresentação de cenário de aumento do resultado com a diminuição de 

despesas; apresentação dos conceitos do 5S; jogo dos números (encontrar os 

números em ordem de 1 a 60); conceito de fluxo contínuo. Em todos os 

conceitos trabalhados é retomado o jogo das canetas para aplicação do fluxo. 

Foi solicitado o envio da apresentação por e-mail.   

11 

� Treinamento | Desenvolvimento 

o Apresentar estrutura e 

condução de treinamentos 

(metodologias diferentes). 

� Apresentação do treinamento para Supervisores de Equipes de Melhoria, que 

foi ministrado na empresa Baumgarten. Foi apresentado no treinamento 

conceitos de equipes x grupos; estilos de liderança, desenvolvimento de 

equipes, qual o papel do supervisor; depoimentos de integrantes das equipes 

sobre os supervisores; fechamento: qual o seu compromisso perante as equipes 

de melhoria? Fechamento: teoria x prática. O que poderiam se comprometer a 

fazer diferente a partir dessa reflexão.  

12 

� Lembretes | Próxima reunião: 
Planos estratégicos 

o Apresentação da metodologia 

de acompanhamento dos 

planos (planilhas) 

� Apresentação do desdobramento do Plano de Ação que foi encaminhado por e-

mail, pelo formulário FN 007, que é o desdobramento dos objetivos e ações 

elaborados na reunião de Janeiro. Na próxima reunião faremos o 

acompanhamento destas ações.  

13 

� Próxima reunião: 21/05 – 
Hospital São José 

� Lembretes | Próxima reunião – 
Planos estratégicos 

o Apresentação do Plano de 

ação “Criar Regional Oeste” 

o Apresentação do Plano de 

Ação “Aperfeiçoar a 

divulgação do Núcleo” 

o Os representantes dos 

regionais deverão apresentar 

o Plano de Ação “Aumentar a 

adesão nos regionais” e 

“Reter empresas no Núcleo”. 

o Criar ações para o Objetivo 

Estratégico “Desenvolver 

todas as partes interessadas” 

(treinamentos de líderes e 

coordenadores; Plano de 

treinamento por regional). 

� Foi comentado que tem 4 empresas de contato para a Regional Oeste. Verificar 

com Irani a participação, se irá se confirmar. Nanci comenta que há uma 

possibilidade de parceria com o SENAI para captação de empresas para o 

regional.  

� Apresentação dos lembretes para a próxima reunião. 

� Na próxima reunião definir as boas práticas a serem apresentadas. Já temos 

pauta até a reunião de julho (ver tabela figura 2).  

� Foi comentado também de tirarmos a foto do encontro depois do almoço.   

14 � Encerramento  

� Foi comentado que as reuniões tem sido bem objetivas, positivas e temos 

cumprido a pauta apesar de extensa e com vários assuntos a serem tratados. 

Foi comentado também para termos o cuidado em respeitar o horário de início 

e término da reunião e também que a confirmação de presença antecipada é 

importante para que a empresa possa oferecer uma estrutura adequada. Grupo 

muito receptivo. Josiane (WEG) e Nelson (Embraco) convidam todos para a 

mostra/exposição de suas empresas nos próximos dias. O grupo considera de 

extrema importância essa troca de experiências e de boas práticas.  
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N. Assunto Detalhamento 

15 � Visita na empresa 
� Foi realizada a visita na fábrica, nos setores de corte, costura, estamparia e 

pedraria.  

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 

 

 

 

 

Cronograma de Reuniões 2014 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 22/01/2015 � SENAI/São José � São José � Padrão � Planejamento 2015-2020 

02 � 26/03/2015 � Grupo Lunelli � Guaramirim � Padrão 
� Estrutura Treinamentos 

(Josiane) 

03 � 21/05/2015 � Hospital São José � Criciúma � Padrão � “WCM” - WEG 

04 � 23/07/2015 � Duas Rodas � Jaraguá do Sul � Padrão  � PDCA - Ibema 

05 � 20/08/2015 � Coteminas � Blumenau � Padrão �  

06 � 19/11/2015 � Aurora Alimentos � Chapecó � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2015 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Fazer tabela com a distribuição dos materiais disponíveis  � Giselli 21/05/15  

02 
� Solicitar para “RM Vídeo Produções” para participar de uma 

reunião para entender o núcleo e fazer um orçamento para 

auxiliar algumas atividades. 

� Pollyane 26/03/15 
Próxima reunião 

(21/05) 

03 � Elaborar modelo de pesquisa de satisfação (de 0 a 10) para o 

Encontro 
� Eduardo 18/09/15 

Próxima reunião 

(21/05) 

04 � Envio da nova conta e agência por e-mail � Sirley 21/05/15  

05 � Envio do cronograma e sugestão de roteiro/formulário para 

inscrição no Prêmio 

� Vanderlei / Maicon / 

Filomena 
Até 21/05  

06 � Elaboração da inscrição via site/Google � Fabiano / Luan 21/05  

07 � Elaborar plano de patrocínio – Encontro � Pollyane 21/05  

08 � Atualização dos POPs � Envolvidos 21/05  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 
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Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 
Figura 5 – Foto do Encontro 

 

Plano de Ação – Estratégias 2015-2020 
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Figura 6 – Plano de Ação - Estratégias 2015-2020 

 
*As ações da figura 6 serão acompanhadas em todas as reuniões, por meio do formulário FN 007.  


