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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

1.  � Adlin � David   X 

2.  � Anjo Tintas � Geani   X 

3.  � Aurora Alimentos � Nanci/Diane/Aline X   

4.  � Condor � Giselli   X 

5.  � Eliane Revestimentos � Luan/Andreia   X 

6.  � Hospital São José � Marcia/Ana   X 

7.  � Inplac � Savio   X 

8.  � Excelência SC � Eduardo / Zenon X   

9.  � SENAI/SC � Eliane   X 

10.  � Baumgarten � Daniela   X 

11.  � BRF - Concórdia � Daiane/Marcieli X   

12.  � BRF - Videira � Eliani X   

13.  � Ciser � Célio X   

14.  � Companhia Águas de Joinville � Thiago / Liliane X   

15.  � Copobras � Daiana/Pamela X   

16.  � Coteminas � Priscila/Anna Laura   X 

17.  � Duas Rodas � Sirley   X 

18.  � Elian � Josimar/Carla/Josiane/Ana Claudia   XX 

19.  � Embraco � Cleosdete/Marcio Cardoso   XX 

20.  � Grupo Lunelli � Vanderlei X   

21.  � IPEL � Fernanda/Deise X   

22.  � Laboratório Burigo � Gisele / Lisdeise X   

23.  � Marlan Malhas � Henrique / Liane / Neylor   X 

24.  � Móveis 3 Irmãos � Jocimar / Juliana X   

25.  � Oxford � Everaldo / Shirley / Vilson X   

26.  � Rudolph � Marcelo   X 

27.  � Rio Deserto � Cleusa   X 

28.  � Rovitex � Gabriele/Jardel   XX 

29.  � Sical � Érica / Ana Cláudia X   

30.  � Schulz � Ellen / Márcio X   

31.  � Textil Farbe � Priscilla / Simone X   

32.  � UNOESC � Fernando/Diego/Iara/Josiane X   

33.  � Viqua � Deise / Priscila   XX 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 80% 02 0 08 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

� Abertura 

o Boas vindas 

o Apresentação do projeto – Equipe de 
Melhoria 

o Apresentação dos participantes 

o Brinde da empresa Baumgarten 

� Boas vindas; apresentação do vídeo institucional;  

� Apresentação da equipe de melhoria: recorte da tela de bordado 
para reaproveitamento.  

02  

� Pendências | Andamento 

o Incluir matéria do CCQ e Lean no 
Informativo/Site; 

o Validar a permanência da publicação 
do Informativo; 

� Daniela comunica a saída da empresa Marisol. Foi comentado 
que, pelo Estatuto, assume o vice como presidente e elege um 
novo vice. Ou então, elege um novo presidente. Giselli informa 
que pode assumir o cargo de vice e fica disponível o cargo de 
Relações Públicas (RP). Cada um verifica junto a sua empresa se 
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N. Assunto Detalhamento 

o Validação da apresentação e roteiro 
de entrevista; 

o Padronização coffee-break: 
discussão da melhor prática 

o (sugestão para ser apenas uma 
bolacha e café/leite/água); 

o Publicação das atas dos 
regionais: todos enviaram 
para publicação? 

o Atualização do site: dados 
empresas, planilha de 
perguntas, atualização diretoria, 
notícias; 

o Atualização das redes sociais; 

o Trazer um nome de cada regional 
para ajudar no resgate do regional 
OESTE; 

pode assumir a função de RP. Daniela pede colaboração de 
todos nesse momento em relação as pendências, que sejam 
cumpridas.  

� Incluir CCQ + Lean no Informativo: será mantida a tarefa que 
estava com a Andreia. Daniela irá solicitar o material que está 
com a Marcia sobre Lean, que foi utilizado para elaborar a carta 
da Baterias Pioneiro. Daniela irá elaborar o texto e enviar para 
Giselli para publicação no informativo até 16/06.  

� Informativo: foi questionado sobre manter a elaboração. Luan 
comenta que o objetivo do informativo é divulgar notícias e 
acontecimentos que não são publicados no site ou redes sociais 
e que este documento é elaborado a cada 3 meses. Quem faz é 
o fornecedor de manutenção do site. O valor pago para 
elaboração do manual e o informativo é de 200,00 por mês. Foi 
definido manter o informativo. Enviar as informações para 
Giselli para elaboração do informativo.  

� Coffee break: foi definido um valor de 8,00 e será oferecido 
somente pela manhã para a empresa que não pode pagar. No 
período da tarde não será fornecido café. 

� Validação da apresentação: alterações sugeridas pela equipe: 
retirar regional oeste; alterar o item “formação de 
coordenadores de CCQ” para “parceria em treinamentos para 
coordenadores”; atualizar o site e apresentação dos indicadores 
e logos/empresas. Geani comenta que devem ser utilizadas as 
informações de indicadores disponíveis no período, ou seja, os 
indicadores enviados no prazo serão contabilizados e 
divulgados.  

� Publicação das atas: falta a ata de reunião do Sul (a última). 

� Atualização do site: Daniela sugere uma meta de 2 notícias por 
mês por regional. As perguntas que eram respondidas pelas 
equipes: Daniela está reformulando as perguntas para 
publicação. Quanto ao depoimento dos diretores, será 
verificado e solicitado para quem ainda não tem e publicado. 
Para aqueles que já enviaram, será solicitado agora para outros 
níveis da empresa (gestores). Retirar logos das empresas que 
não estão mais no Núcleo: WEG, BRF, Pioneiro e Marisol. Giselli 
irá solicitar a retirada do site. 

� Atualização das redes sociais: Aline está responsável pelas 
notícias as redes sociais; 

� Resgate do Regional Oeste: verificar se há empresas em número 
suficiente interessadas em participar do núcleo ou com 
programa já implementado que possam participar. Outro ponto 
foi que as empresas gostariam de auxílio para implantar o 
programa. Geani, Giselli e Daniela se propõem a entrar em 
contato com as empresas potenciais. Agendar somente depois 
do Encontro para verificar se as contas do financeiro terão 
sustentação para realizar esta atividade. Divulgar também o 
encontro para estas empresas na região Oeste para que já 
participem e venham conhecer o núcleo. 
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03  

� Financeiro 

o Informações gerais da conta 

o Validação planilha de orçamento – 
Núcleo (treinamentos, reuniões, 
despesas diversas); 

� Valor aproximado de 20.000,00 em conta. A conta ainda está 
bloqueada. Luan irá aproveitar a vinda hoje e ir à Jaraguá do Sul 
resolver.  

� Levantamento de gasto do ano passado:  

o Coffee-break e workshop: 6.000,00  

o Mensalidade de contabilidade: 3.000,00.  

o Publicidade (site): 200,00 mensais.  

o Viacred: 700,00 por ano.  

o Outros treinamentos: 4.365,00.  

o Cartório: 93,00. 

o  Site: anuidade de 365,00 + 30,00 de registro anual. 

o Despesa anual total de 17.982,00.  

� Receita média de mensalidade: 23.550,00. Próxima reunião trazer a 
prestação de contas da contabilidade para aprovação das contas 

� Luan comenta que o recibo foi emitido com um valor de 2,00 a mais 
e que no próximo pagamento este valor será ressarcido.  

04  

� Discussão no grupo 

o Validação do envio de e-mail aos 
gerentes; 

o Ausências em reunião, 
teleconferência é contato como 
presença ou não; 

� Validação do envio de e-mail para gerentes: será dado 
continuidade, por meio da conta do núcleo de e-mail.  

� Ausência em reunião – teleconferência: ficou definido que não será 
computado como presença. Foi comunicado sobre a baixa 
frequência na reunião do Regional Oeste, que ao assumir o 
compromisso de realizar uma reunião no regional, mesmo que com 
uma distância maior, priorizar participação. 

05  

� Encontro Catarinense de CCQ 

o Patrocínio 

o Palestrante 

o Almoço / coffee 

o Apresentação cultural 

o Stands / Mostra 

o Discussão da adesão ao Encontro 
em Chapecó pelos regionais / Vídeo 
de Chapecó – apresentar ao final do 
Encontro; 

o Camisetas; 

o Certificados;  

o Brindes; 

� Patrocínio: já conseguimos de patrocínio 5.000,00.  

� O local do evento foi alterado para Cocal do Sul, próximo a empresa 
Eliane. O local é amplo, com cadeira, espaço para refeição, ar 
condicionado. A data não será alterada: 15/09/2017. O valor de 
locação é de 2.300,00, valor está incluso a limpeza.  

� Stands / Mostra: orçado valor de 2.500,00: Vale solicitou 5 stands – 
4 empresas; cada regional verificar empresas que queiram ter 
stands. São 24 no total. 

� Decoração: 1.500,00.  

� Garçom e plantão médico não será necessário contratar.  

� Produtos de limpeza e papel higiênico e papel toalha: verificar com 
IPEL. O valor orçado é de 180,00.  

� Sonorização/iluminação/projeção/telão: 4.000,00 

� Fotos: 300,00 

� Hino Nacional: estão verificando se será digital ou apresentação. 

� Inscrições: ficará sob responsabilidade do Luan. 

� Mestre de cerimônias: verificar com Celio se pode participar 
novamente. O valor orçado foi de 350,00.  

� Palestrante: foi orçado uma margem de 5.000,00. Foi feito cotação 
com Alexandre: 5.500,00. Foi feito cotação com Marciano: 
12.000,00. Foi feito cotação com a Neusa, que fez uma palestra na 
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Anjo e todo mundo gostou: 2.000,00. Sirley sugeriu o Wellington 
que fez uma palestra na Duas Rodas e foi bem produtivo. Foi 
sugerido verificar o orçamento do Wellington e optar por um dos 3: 
Wellington, Neusa e Marciano.  

� Apresentação artística: 450,00 (valor de transporte e alimentação); 

� Brindes para sorteio: levar os brindes na próxima reunião de julho 
(todos). 

� Mostra: os brindes serão somente para sorteio, não fornecer 
brindes nas mostras.  Os stands poderão ofertar somente bala.  

� Coffee-break: 12,00: orçar somente opção de salgado e doce, sem 
bolos; 

� Almoço: 30,00 por pessoa com churrasco e refrigerante; 

� Blocos e canetas: levar o que tiver do núcleo e da empresa para 
colocar numa mesa.  

� Certificado: será feito como no ano passado: envio do arquivo 
digital, cada empresa providencia a impressão; 

� Camiseta: Rovitex irá patrocinar.  

� Carta de patrocínio: já foram enviadas. Continuar enviando para as 
empresas. 

� Considerando todos os valores: expectativa de gasto é de 16.808 
(considerando todos os patrocínios) e considerando o valor de 
inscrição de 25,00.  

� O valor de inscrição será de 25,00 para empresa nucleada e 50,00 
para não nucleada. Estudante e terceira idade paga meia (25,00). 

� Data da inscrição: de 01/06 até 20/08 -  pagamento até 30/08.  
Incluir a informação de data de início e que são vagas limitadas (500 
pessoas no total). Convite e divulgação será feito pelo Luan até 
01/06. 

� Apresentação das fotos do local;  

06  
� Prêmio Catarinense 

o Número de Inscritos 

� Avaliadores: Josimar, Priscila, Daniel:  

� Inscritos: 11 empresas: Águas de Joinville, Aurora, Baumgarten, 
Condor, Eliane, Embraco, Lunelli, IPEL, Rio Deserto, Rovitex, Schulz.  
A Farbe desistiu e a Marisol saiu do Núcleo. 

� Visita: já foram feitas em 2 empresas 

� Valores: estão buscando economizar o custo das viagens. 

� Modelo de troféu: foi escolhido o modelo 6. Daniela sugeriu colocar 
a colocação no troféu. Será feita cotação do número 02, 06 e 07.  

07  

� Workshop Diretores e Workshop RH 
+ Apoiadores 

o Preparativos do workshop RH + 
Apoiadores (05/10) – SENAI/SC 

– São José; 

� Workshop: 05/10 – SENAI/São José. Como os apoiadores atuam nas 
equipes de melhoria. 3 empresas irão apresentar a boa prática de 
interação com o Programa.  

08  
� Apresentação Ações Regionais 

o Regional Norte 

o Regional Sul 

� Regional Norte: são 12 empresas participando; estão preparando 
um evento de disseminação de boa prática, quem tiver interesse em 
assistir. Em julho está previsto o encontro de supervisores, no estilo 
TEAL. Foi feito o treinamento de líderes com o filme da Alice através 
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o Regional Vale do espelho, com o tema gestão do tempo. Cleosdete comenta em 
fazer um e-mail padrão de aviso de faltas. Cleosdete irá elaborar um 
modelo. 

� Regional Sul: 7 empresas. Teve o retorno da participação da 
empresa Rio Deserto, decorrente de uma ação na região. Outra 
empresa tem interesse: Cyan Tintas. O regional está com 100% de 
participação nas reuniões. Ocorreu o seminário das salas temáticas 
no dia 05/04. Ponto forte da avaliação foi a palestrante. DVal 
agendado para novembro. Dividiram temas para treinamento nas 
reuniões, com duração de 1h30min. Em abril foi discutido: conceitos 
e fundamentos do CCQ / Fatores influenciadores para o sucesso; Os 
demais temas são:  

o Junho – planejamento e estrutura do Programa de CCQ 
/ Definindo papéis e responsabilidades;  

o Agosto – ferramentas da qualidade utilizadas pelo CCQ 
/ Matriz de capacitação dos CCQs;  

o Outubro – Sistema de avaliação e acompanhamento / 
formas de reconhecimento / promoção de CCQ. 

� Regional Vale: 6 empresas, 3 empresas como ouvinte: SENAI/SC - 
Blumenau, Incofios, Hotel Plaza. A empresa Gomes da Costa entrou 
em contato pelo site. Tivemos 2 contatos via site: um solicitando 
quando haverá mostra em São Bento do Sul para mostrar aos 
alunos e outro que gostaria de premiar uma equipe com a visita de 
uma mostra do núcleo. 

09  
� Boa Prática 

o PDCA - Andreia 

o CCQ e LEAN – Andreia 

� A apresentação da boa prática de PDCA foi cancelada em função da 
saída da Marisol.  

� Sirley (Duas Rodas) apresentou o vídeo comemorativo sobre os 20 
anos do Programa na Empresa, com depoimentos dos participantes 
e lideranças e sobre os benefícios e resultados ao longo deste 
período. Comentou sobre o acolhimento das lideranças em relação 
ao programa e o apoio às comemorações ao aniversário do 
programa. Foi sugerido colocar o vídeo no site. Sirley irá verificar se 
é possível. 

� Foi amplamente comentado sobre aproveitar o tempo da reunião 
para troca de experiências e práticas. A Embraco comentou que 
gostaria de apresentar uma a Semana Temática da Embraco. Foi 
agendado para a reunião de novembro. 

� Geani sugere que tenha um tema de discussão para todos, 
conforme já feito anteriormente. Parte da manhã assuntos 
administrativos e na parte da tarde a boa prática + tema de 
discussão. Sugestões de temas:  

o Julho: Motivação + Promoção do CCQ + Formas de 
reconhecimento + Sistemas de Avaliação (do programa 
e no programa) e acompanhamento;  

o Setembro: definir na próxima reunião. 

o Novembro: definir na próxima reunião.  

� Marcio deu um depoimento sobre o programa CCQ em 2017 na 
Embraco. Mostra será na Expoville, com data a definir.  
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10  

� Próxima reunião: 
 

o 20/07/2017 – Laboratório Búrigo - 
Criciúma 

o Brinde: Aurora 
o Boa prática: Práticas Motivacionais – 

Aline e Geani 

� Houve solicitação para alterar a data da reunião de setembro, pois 
dia 21/09 fica muito próximo ao encontro que é dia 15/09. A data 
será mantida em função das reuniões, treinamentos e mostras já 
agendadas. 

� Confirmada para a próxima reunião em 20/07, Laboratório Búrigo. 

� Retomar a visita às fábricas, quando possível, pois é uma prática 
que gera muito aprendizado. 

11  � Encerramento 

� Reunião produtiva; comprometimento de todos; bem objetiva; 
importante participar do estadual para ver a tomada de decisões; 
importante as trocas de práticas; importante a participação de 
todos; agradecimento à Marlan pela receptividade e acolhimento; 
reuniões objetivas; ponto forte: regularização da conta; retomada 
da empresa Rio Deserto – 43% do efeito envolvido com o programa 
na empresa; reforço da necessidade da troca da boa prática; 
reflexão sobre o que posso contribuir para que não sobrecarregue o 
outro; ter compromisso com as atividades assumidas; organização; 
compromisso; comprometer-se com as atividades;  

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 
 
 

 
 

Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 19/01/2017 � SENAI/SC � São José � NA 
� Relatório Prêmio – 

Andreia/Marisol; 

02 � 16/03/2017 � UNOESC � Campos Novos � Condor � - 

03 � 18/05/2017 � Marlan � Guaramirim � Baumgarten � - 

04 � 20/07/2017 � Laboratório Búrigo � Criciúma � Aurora 

� Boa prática: Práticas 
motivacionais – 
Aline/Aurora + Geani/ 
Anjo  

� Temas Discussão: 
Motivação + 
Promoção do CCQ + 
Formas de 
reconhecimento + 
Sistemas de Avaliação 
(do programa e no 
programa) e 
acompanhamento;  

05 � 21/09/2017 � Baumgartem � Blumenau � Embraco 

� Boa prática: Programa 
Coteminas – Priscila + 
Planejamento – 
Daniela/Baumgarten 

� Tema Discussão:  a 
definir 
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Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

06 

� 23/11/2017 � Elian � Jaraguá do Sul 
� Duas 

Rodas/Coteminas 

� Boa PrSemana 
Temática – Embraco 
(Marcos) 

� Tema Discussão:  a 
definir 

Figura 2 - Próximas Reuniões 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Incluir material Lean no Informativo � Daniela 16/06/2017  

02 
� Enviar informações para Giseli para elaboração do 

Informativo 
� Todos 20/07/2017  

03 
� Solicitar a retirada - logos do site de empresas que não 

estão mais no núcleo 
� Giseli Imediato  

04 � Programar para o segundo semestre visita às empresas 
no regional oeste (aguardar caixa após encontro) 

� Geani, Giseli, Daniela 2017/2  

05 
� Levar para a próxima reunião o relatório de prestação de 

contas da contabilidade e a planilha detalhada de gastos 
apresentada hoje, atualizada para aprovação do Conselho 

� Luan 20/07/2017  

06 � Verificar empresas interessadas em stands no Encontro � Todos 20/07/2017  

07 � Levar brindes para o encontro � Todos 20/07/2017  

08 � Elaborar um e-mail padrão para aviso de faltas nas 
reuniões 

� Cleosdete 20/07/2017  

09 � Incluir vídeo 20 anos – Duas Rodas no site � Sirley/Giseli 20/07/2017  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 
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Figura 5 – Foto do Encontro 

 


