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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Baumgarten  Daniella  
2   Coteminas  Priscila  X 
3   Farbe  Simone  X 
4   Ipel  Tatiana   X 
5   Rovitex  Gabriele  X 
6   Rudolph  Marcelo  X 
7   Hotel Plaza  Juliana  X 
8   Senai   Viviane  
9   Incofios  Eduardo  X 
10   Albany  Fabiana  X 
 

 
Percentual de Presença da Reunião 80% 2 8 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
0
1
1 

Abertura 

- Priscila, coordenadora dos Grupos de Melhoria da Coteminas iniciou a reunião dando as boas-
vindas a todos os presentes e em seguida passou a palavra ao Diretor da Unidade Sr. Eliezer que 
saudou a todos agradecendo pela participação e apoio. 

- Em seguida o grupo Amigos da HP apresentou seu projeto de melhoria voltado a redução da 
cobrança de ramais inativos, onde a operadora de telefonia cobrava por ramais que não 
efetuavam e nem recebiam nenhuma ligação. A solução foi adaptar um software que ao 
comando do técnica da TI e um fax atende, desta forma a operadora automaticamente deixa de 
cobrar pelos mesmos. A equipe recebeu um brinde da empresa IPEL. 

 

- Todos os coordenadores se apresentaram assim como a empresa convidada Albany.  
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Nº Assunto Detalhamento 

2. 0
2 

Boa Prática 

Simone apresentou um modelo de trabalho conjunto entre CCQ e Lean. Onde as equipes de 
Kaizen desdobram problemas que equipes de CCQ podem trabalhar. Integração entre GMF X 
Kaizen na Farbe.  

Foi realizado uma pesquisa de avaliação do Programa de melhorias na empresa, e este resultado 
trouxe uma série de ações para melhorar o programa. 

3. , 
Assuntos do 

estadual 

- Priscila informou que ficou definido na reunião do estadual que adaptaremos nossas boas 
práticas voltadas a filosofia Lean. Serão realizadas uma boa prática voltada ao Lean e outra 
sobre Coordenação. 

- Foi informado a decisão do estadual sobre a retirada da MOSTRA durante o Encontro 
Catarinense. 

- Foi discutido ainda no estadual em aumentar o valor dos prêmios, porém deverá ser solicitado 
nova avaliação com direito a votação em função dos argumentos a seguir: 

1. Equipes não disputam o prêmio e sim a colocação; 

2. Se optarmos em voltar a fazer MOSTRA mais tarde, de onde tiraremos o dinheiro; 

3. É preferível investir em treinamentos ou até nas necessidades de deslocamentos das 
regionais em função da Mostra Regional para escolhe dos dois melhores projetos. 
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4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 

Assuntos do 
regional VALE 

- Foi escolhida a data para a MOSTRA Regional dos Projetos de Melhorias das empresas 
do Vale. Será 15 junho no período da tarde das 13:30h até 18h. O local será confirmado 
ainda no Hotel Plaza ou no auditoria da Coteminas. 
- Para este evento todas as empresas do Vale deverão selecionar um de seus melhores 
projetos para concorrer.  
- Jurados externos deverão ser convidados: foram citados representante do IEL, 
professor da Furb, Helio ou representante da Albany. 
- A duração das apresentações não poderão ultrapassar o tempo de 15 minutos. Os 
jurados terão ainda 5 minutos para perguntas. 
- A Ana Laura será a mediadora do evento. 
Treinamentos 
- Os treinamentos sugeridos pelo Vale tem um orçamento conforme apresentado em 
reunião. Porém em função do evento acima descrito, deverá ser destinado parte do 
orçamento dos treinamentos para o evento.  

 
 
- Foi sugerido fazer uma escala para boa praticas, semelhante ao da notícias do site.  
- Foi solicitado a atenção de todos ao cumprimento das escalas conforme previamente 
agendada na última reunião de 2017: 
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5.  
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Encontro 
Catarinense 

- Ficou definido pelo Estadual que não haverá MOSTRA de projetos no Encontro 
Catarinense deste ano.  
- O formato para análise dos projetos finalistas ao Prêmio Catarinense ficou definido 
conforme discussão apresentada nos assuntos do Regional Vale acima. 
- As responsabilidades foram acordadas durante a reunião e definidas conforme 
cronograma anexo a esta ATA.  
- Foi passado item por item do cronograma para o Encontro e apresentado alguns 
orçamentos.  
- Foi apresentado diversos sugestões de palestrante, onde selecionamos os 6 melhores 
para escolha e definição na reunião do Estadual. 
- Demais pendencias deverão ser providenciadas por todos conforme cronograma 
anexo, para nossa próxima reunião. 
- Foi comentado em fazer um carta para convidar os diretores das empresas do regional 
Vale, e no dia do encontro será citado apenas os diretores presentes. 
 

6.  Plano de Ação 

O que  Quem Quando 

Confirmar transferência da reunião de 22/09 
para 15/09 na IPEL 

Tatiana 15/03/18 

Confirmar possibilidade de reservas no Hotel 
Plaza para Evento da escolha dos finalistas 
do Prêmio Catarinense 

Juliana 15/03/18 

Prévia Convites Jurados externos Priscila 13/04/18 

Verificar opções de treinamento  Todos 13/04/18 

Solicitar patrocínio em suas empresas Todos 13/04/18 

Planejamento Encontro Catarinense Cfme 
cronograma 

13/04/18 
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7.  

Foto e Fechamento 

A reunião foi muito produtiva, bastante trabalho para 2018, mas a expectativa é 
de que será um ano bem positivo. 

 
 

Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1. 1
1 

 16/02/18  Coteminas  Blumenau  Ipel 
 Pesquisa de Avaliação Programa 

e Integração Kaizen e GMF 
(CCQ) 

2.   13/04/18  Hotel Plaza  Blumenau  Farbe   

3.   15/06/18  Ipel  Indaial  Hotel Plaza   

4.   17/08/18  Incofios  Indaial  Baumgarten   

5.   19/10/18  Rudolph  Timbó  Incofios   

6.   07/12/18  Baumgarten  Blumenau  Coteminas   
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