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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01   Anjo  Geani  X 
02   Eliane  Andreia / Luan  X 
03   Copobrás  Heder  X 
04   Hospital São José  Ana Luzia  X 
05   Laboratório Búrigo   Gisele  X 
06   Sical (ouvinte)  Érica / Jeremias  X 
07   Maxipas (ouvinte)  Karine  X 
08   Texturize (ouvinte)  Elias  x 

Percentual de Presença da Reunião 100,0% 0 8 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  
Abertura – Eliane 

Revestimentos Cerâmicos 

 Abertura realizada por Andreia, apresentando os participantes da reunião e dando as boas 
vindas a todos. Agradecendo também a participação das empresas nucleadas e as empresas 
que estão como ouvintes nesta reunião, desejando uma reunião produtiva com um bom 
planejamento para o próximo ano. O grupo para apresentação do projeto também foi 
apresentado neste momento.  

02  

Apresentação Grupo 
Ousadia – Escritório 

Eliane Revestimentos 
Cerâmicos 

 O grupo sorteado dentro da empresa para apresentação do projeto de melhoria foi o Grupo 
de GES Ousadia, com o projeto ‘fonte alternativa de energia elétrica para reduzir custos’: 

 Com o aumento do custo de energia elétrica no mercado livre, buscou-se uma fonte 
alternativa de energia elétrica com o objetivo de reduzir os custos do consumo de energia 
em cocal do Sul.  

Posterior a apresentação dos projetos, ocorreu a entrega dos brindes sob responsabilidade do 
Laboratório Búrigo.  

03  
Empresas novas 

(ouvintes) 

 SICAL – conforme comentado na última reunião, empresa do ramo metalúrgico; 
 MAXIPÁS – empresa do ramo de saúde ocupacional, participando como ouvinte da primeira 

reunião; 
 TEXTURIZE – empresa do ramo de estamparia digital (Têxtil), também participando pela 

primeira vez. 
 DELUPO – estaria apresentando o programa nesta reunião, porém definiram aguardar a 

implantação do programa e consequente entrada para o Núcleo Catarinense de CCQ em 
2017. 

04  Verificação Pendências 
 Necessidade de que todas as empresas providenciem e encaminhem ao Luan o 

depoimento dos seus diretores, para que sejam divulgados mensalmente no site do 
núcleo – algumas empresas já encaminharam – ação em andamento. 

05  
Feedback reunião 

estadual - 19/11/2015 

 Na noite que antecedeu o dia da reunião aconteceu o lançamento do Regional Oeste, 
com a participação de mais de 36 empresas extra-regional, num evento bastante 
importante para a sustentabilidade do NCCCQ; 

 Também foi discutido e revisado o estatuto com a mudança dos responsáveis pelo 
financeiro no Núcleo, onde Vanderlei (Lunelli) e Andreia (Marisol) assumem no lugar da 
Sirley (aguardando aprovação departamento jurídico) 

 Foi definido que as reuniões do Núcleo Estadual serão realizadas em Florianópolis, 
facilitando o deslocamento e viabilizando a participação de todas as empresas. 

 Foi realizada a avaliação do Encontro Catarinense de CCQ 2015, onde 77% avaliaram 
como ‘bom’ e 22,3% avaliaram como regular, isso devido a falta de opção para 
responder: bom, regular ou ruim. Tais questões serão revistas para 2016, ano em que o 
Encontro será em São Bento do Sul. 

06 F Financeiro Regional Sul 
 Realizada a atualização da forma de pagamento das empresas nucleadas regional sul, 

onde as empresas optaram por pagamento anual, semestral ou trimestral. 
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N. Assunto Detalhamento 

08 
Finalização / 

acompanhamento dos 
planos de ação 2015 

 Todos os planos de ação foram atualizados. Alguns assuntos / ações pendentes foram 
postergados e inseridos nos planos de ação para 2016: 

 
 Contato com os sindicatos: saúde / químico e metalúrgico. 
 Empresas interessadas do Núcleo CCQ: registrados os nomes de todas as empresas com 

interesse no núcleo para realização de um evento em 2016.  
 Pesquisa de clima: definido pela não realização da pesquisa em 2015, devido as 

dificuldades que as empresas vem enfrentando. 
 POP de inclusão de novas empresas: finalizar – pendentes os e-mails (inicial / feedback 

da visita e outros) – aguardar envio dos e-mails – resp. Gisele e encaminhar o POP para 
Geani e Gisele analisarem. Novas necessidades a serem inseridas no procedimento: 
usar a camiseta? Que materiais levar? Qual apresentação fazer? Pendente 

 Prática de depoimentos dos diretores postados no site do Núcleo CCQ, respondendo a 
pergunta “Qual a importância do CCQ na sua empresa?”: em andamento 

 Referente a descrição de cargo para o coordenador de CCQ e a elaboração da matriz de 
competências, a partir do encontro com Ruarinho em 22/10, o mapeamento das 
competências foi realizado. Agora há a necessidade de que cada coordenador faça sua 
auto-avaliação diante destas competências, para que em 28/01, na reunião do núcleo 
estadual, seja realizado o levantamento das necessidades de treinamento / capacitação 
para os coordenadores. Formulários serão encaminhados posteriormente à esta 
reunião.  

09 
Elaboração dos planos de 

ação 2016 
 Foram listadas as principais ações para 2016, com datas e responsáveis, de acordo com 

os objetivos pré-definidos.  

10 Planejamento para 2016 

 Foram definidas as datas das reuniões do núcleo regional sul para 2016, assim como o 
planejamento das atividades para o ano. Pendente para fevereiro a definição dos temas 
para discussão nas reuniões. 

 Com relação à diretoria, foram nomeados como secretária Andreia Canever e para 
relações públicas Luan Z. Sorato. 

12 Lembretes 
 Próxima reunião estadual – 28/01/2016 – Senai Florianópolis 
 Próxima reunião regional sul – 16/02/2016 – Anjo 

13 Avaliação da Reunião  Toda a pauta da reunião foi seguida, com comentários positivos em relação a mesma. 

 
 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01   Encaminhar depoimento do diretor para Luan.  Todos 30/10/15  

 

Anexo 01 – Acompanhamento de Indicadores Núcleo (Frequência nas Reuniões) 
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Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 83% 5 x x x x x

2 Copobrás 100% 6 x x x x x x

3 Eliane 100% 6 x x x x x x

4 Hospital São José 100% 6 x x x x x x

5 Laboratório Búrigo 100% 6 x x x x x x

6 Sical (ouvinte) 100% 1 x x

7 Maxipas (ouvinte) 100% 1 x

7 Texturize (ouvinte) 100% 1 x

6

5 5 4 5 6 8

0 0 1 0 0 0

100% 100% 80% 100% 100% 100%

Empresas % P
2015

Total de Reuniões 2015

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 83%
 

 

 

Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 
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Anexo 03 – Planejamento de Reuniões 2016 – regional sul 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

16 de Fevereiro 

Anjo 
Lab. Búrigo Eliane HSJ 

Treinamento de PDCA para 
Coordenadores 

14 de Abril 

Lab. Búrigo 
Copobras Anjo Copobras A definir na próxima reunião 

09 de Junho  

HSJ 
Eliane HSJ Eliane A definir na próxima reunião 

11 de Agosto  

Eliane 
Anjo Copobras Lab. Búrigo A definir na próxima reunião 

 06 de Outubro 

Copobrás 
HSJ Lab. Búrigo Anjo A definir na próxima reunião 

08 de Dezembro 

Sical 
Texturize Sical Maxipas A definir na próxima reunião 

 

 

Anexo 04 – Planejamento de Treinamentos 2016 – regional sul 

Mês/ Local Local Status 

04 de Março - DVAL para Supervisores  Anjo  

06 de Maio - Novo Formato de Treinamento A definir  

08 de Julho - Novo Formato de Treinamento A definir  

02 de Setembro - DVAL para Líderes  Copobras  
 

 


