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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Rovitex  Filomena   X 
2   Baumgarten  Daniella  X 
3   Farbe  Josiane  X 
4   Rudolph  Marcelo  X 
5   Coteminas  Priscila  X 
6   Ipel  Fernanda   X 

Percentual de Presença na Reunião 100%  6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1 Abertura 
 Fernanda abriu a reunião e apresentou a Luciana (Diretora), onde que a mesma 

agradece pela presença de todos e desejou uma boa reunião. 

2.  Novas Empresas 

 Na próxima reunião comunicar a IMPLAC, sobre a data, local e hora, e convidar a 
mesma para participar da reunião.  

 A empresa IncoFios participou da reunião para conhecer melhor as praticas do 
núcleo. 

 Até o momento não temos mais nenhuma iniciativa de empresas com interesse em 
participar do núcleo. 

3.  
Apresentação do 

Núcleo para 
empresa IncoFios 

 Fernanda deu as boas vindas a empresa IncoFios e fez uma breve apresentação da 
empresa IPEL e passou a palavra a Priscila. 

 Priscila apresentou o Núcleo através da apresentação padrão e logo após Filomena, 
Marcelo e Daniella acrescentaram informações sobre como é participar do Núcleo e 
sua importância. 

 A IncoFios apresentou o programa que eles tem implantado. 

4.  

Apresentação do 
Programa Ideias e 
Pessoas em ação 

IPEL 

 Fernanda entregou o regulamento do programa, e explicou como funciona o mesmo. 

 As equipes da IPEL podem ser de 3 até 6 pessoas, onde que os grupos devem ser 
reunir mensalmente uma vez de 1 hora ou duas vezes de 30 min. Os projetos são 
classificados como Ver e Agir ou PDCA. 

 Apresentou a régua de pontuação e os critérios para pontuação, onde que os mesmo 
podem ser de retorno financeiro mensurável, produtividade e qualidade, inovação 
em máquinas, equipamentos e processos, segurança do trabalho e ergonomia e 
melhorias no meio ambiente, 5s’s ou sustentabilidade. 

 O reconhecimento na IPEL é através de cartão presente e prêmio extra (Jantar com 
Diretoria). 

 Fernanda apresentou os critérios de avaliação, projetos que não serão considerados 
no programa e o processo do Programa Ideias e Pessoas em Ação. 
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5.  

Apresentação da 
Equipe de 

Melhoria 

 A equipe da IPEL apresentou o projeto de melhoria, que pertence a categoria PDCA e 
tem foco em Redução de custo reduzindo parada de máquina, otimizando mão de 
obra e tempo de produção e também segurança no local de trabalho.  

 Antes da Melhoria: A bobina jumbo era embalada com filme stress na máquina, onde 
que era suportada pelo eixo rebobinado, neste processo tinha um gasto de 3 metros 
de filme cada volta, que levada em média 15 a 20 minutos de máquina parada. Após 
a bobina era retirada da máquina e colocada no chão, onde passava por mais um 
processo de stress. 

 Depois da Melhoria: Foi desenvolvido através de utilização de material de 
reaproveitamento um tapete, onde que ao terminar a bobina a mesma é colocada no 
chão em cima desse tapete e enviada para o processo de stress, assim a máquina 
passou a ficar no máximo 7 minutos, parada para retirada da bobina, com isso o risco 
de prender a mão no rebobinado no momento da embalagem da bobina foi 
eliminado e a bobina passa somente por um processo de stress, reduzindo o 
consumo do mesmo. 

 Os ganhos do projeto com redução de custo, maior segurança e otimização de 
processo. 

6.  
Informação do 

Estadual 

 Filomena transmitiu os principais assuntos discutidos na última reunião do núcleo 
Estadual, conforme Memorial de Reunião 15/09/2016. 

 Foi tiradas dúvidas sobre a ata do dia 15/09/2016. 

 Quanto à revisão do Estatuto, está etapa foi concluída. 

 Daniella e Filomena reforçaram o comprimento do procedimento em relação aos 
assuntos do financeiro. 

 Foi solicitado para cada um  enviar para Priscila sugestões para o planejamento do 
ano de 2017 para levarmos para a próxima reunião do estadual. 

 O Regional do Vale não concorda que cada empresa, deva arca com os custos do 
Coffee da reunião, acreditamos que se deve ser feito um planejamento financeiro 
para cada regional, utilizar para coffee, materiais e treinamento, proporcional ao 
numero de empresas. 

 Abaixo temos a tabela de pendências do estadual. 

Empresa Pergunta Data Status 

Baumgarten - O que você diria a quem não participa do programa CCQ? 11/mar Concluído 

Coteminas - Qual é a vantagem de fazer parte de uma equipe CCQ? 29/abr Concluído 

Ipel - porque você participa do programa ccq? 24/jun Concluído 

Rovitex  
- O que é necessário para ser uma equipe de melhorias de 
sucesso? 

5/ago Concluído 

Rudolph  - como sua equipe se vê antes e depois de fazer parte do ccq? 12/ago Concluído 

Baumgarten 
- Como a sua equipe é envolvida e comprometida com as 
sugestões para melhorias? 

26/out 
Enviado em 
novembro 

Farbe - porque você participa do programa ccq? 2/set Concluído 
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7.  Informações do Vale 

 Ficou definido a nossa gestão do Regional do Vale para 2017 

Presidente – Daniella 

Vice-presidente – Filomena 

Secretaria - Fernanda  

 Para o ano de 2017 a Baumgarten e Rovitex participaram das reuniões do vale e 
estadual. 

 Ficou definido que será realizado um DVAL ou no dia 06/12 ou 13/12, Josiane ira 
verificar local. Responsáveis em organizar Josiane e Daniella. 

 A próxima reunião do regional do vale será junto com o DVAL, ira iniciar logo após, 
assim na reunião serão abordados os principais assuntos. 

8.  Atividades 

Responsável Atividade Prazo 

Josiane 
Ver local para fazer o DVAL na data do dia 06 ou 13 
dezembro. 

07/11 

Daniella Organizar o próximo DVAL 
Ate a data 
do DVAL 

Todos 
Todos devem encaminhar para a Priscila a sugestão de 
mudanças para o planejamento do ano de 2017 para levar a 
reunião do estadual. 

14/11 

Daniella Levar para próxima reunião do vale a ultima ata. 
Próxima 
reunião 

9.  Fechamento 
 A reunião foi avaliada como produtiva, sendo que foi verificar para realizarmos um 

planejamento para realizar toda reunião uma boa prática, onde será discutido sobre 
o tema e encerramos a visita com uma visita na fabrica. 

  

 

Cronograma de Reuniões 2015 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1.   18/02/2015  Coteminas  Blumenau  Farbe  Indicadores de CCQ 

2.   28/04/2015  Farbe  Indaial  Ipel   

3.   13/06/2015  Rovitex  Luiz Alves  Coteminas  Ferramentas da Qualidade 

4.   18/08/2015  Baumgarten  Timbó  Rovitex   

5.   27/10/2015  Ipel  Indaial  Baumgarten   

6.   08/12/2015  Rudolph  Timbó  Rovitex   

 

 

 


