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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

� Adlin � Fabiano X   

� Anjo Tintas � Geani   X 

� Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   XX 

� Condor � Giselli   X 

� Duas Rodas � Sirley   X 

� Eliane Revestimentos � Andreia/Luan   X 

� Embraco � Definir X   

� Hospital São José � Marcia   X 

� Marisol � Andreia Rachadel  X   

� SENAI � Eliane/Adriana   X 

� Weg � Josiane X   

� Inplac � Savio X   

� Ibema � Sheila   X 

� Têxtil Farbe � Pollyane   X  

� Aurora Alimentos � Diane / Nanci   X 

� MCE � Zeno Ribeiro   X 

� IPEL � Fernanda / Meire   X 

� Coteminas � Priscila / Rafael   X 

� Vanderlei/Vanessa � Lunelli   XX 

� Rudolph � Marcelo X   

� Rovitex � Filomena   X 

� Baumgarten � Daniela X   

� Tecnoblu � Larissa X   

� Copobras � Heder X   

� Três Irmãos � Juliana X   

� Irani Celulose � Joviano X   

Total de Participantes: 20 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 70 % 6 1 14 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

� Abertura 

o Direção | Coordenação 

o Apresentação Equipe de Melhorias 
HSJosé 

o Apresentação dos participantes 

� Apresentação do vídeo institucional; 

� Boas vindas da equipe da direção; 

� Apresentação da Equipe “Rebanho de Ideias”: Inclusão de código de 
barras na etiqueta de medicamento, contribuindo na agilidade de 
entrega ao paciente e reduzindo possíveis erros de digitação. 
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N. Assunto Detalhamento 

02 

� Pendências  

o Contagem e Divisão dos materiais 
disponíveis/espalhados; 

o Agências/interessados: marketing do 
Núcleo; 

o POPs – Atualizações. 

o Atualização da planilha de contatos 2º 
suplente 

o Atualização da apostila do Núcleo. 

� Divisão de materiais: já vieram separados e serão entregues na hora do 
almoço.  

� A pessoa que foi contatada pela Polly não demonstrou interesse em 
participar da reunião. Luan tem um contato de uma freelancer e irá 
apresentar no plano de ação. Cobra R$ 30,00 a hora. Já passou os 
valores dos serviços.  

� Marcia já recebeu 4 POPs atualizados para colocar no site. Os 2 
faltantes: da Ibema não teve alteração e da Priscila foi encaminhada 
mas não chegou. Priscila irá reenviar para Márcia.  

� Atualização da planilha: atualizar os contatos e enviar e-mail para 
todos, informando que é a última atualização. Publicar no site, sempre 
atualizado. 

� Atualização da apostila: está com Luan para fechamento do layout. 
Está pronta. Irá amanhã ficar pronta a capa para aprovação. 

03 
� Feedback Workshop de Diretores 

o Participantes/Pesquisa 

� A pesquisa trouxe comentários bons em relação à organização. 
Sugestão dos diretores fazer por Regional; fazer fora do horário 
comercial; alguns diretores pediram que o tema pudesse ser 
direcionado para não ter repetições; dimensionar melhor o tempo das 
apresentações;  

04 
� Feedback Regionais 

o Resumo sobre o andamento dos 
regionais Norte, Vale e Sul 

� Norte - Vanderlei: Será realizado o treinamento de Líderes CCQ 
amanhã – “Dinâmicas vivenciais” (10 supervisores). Temos uma nova 
empresa na regional: Oxford; Geani comenta sobre a adesão nos 
workshops e treinamentos. Inserir numa pauta de reunião sobre a 
adesão a estes encontros, o que vamos fazer para motivar? Por que 
não fazer treinamentos também para as equipes? Fazer capacitação de 
“Dinâmicas vivenciais” para o vice-líder também, alternando as 
participações para dar oportunidade para todos. Repensar a forma de 
motivação para os treinamentos.  

� Vale - Priscila: Foi realizado o Treinamento Supervisores, com 30 
pessoas, com a Patrícia (RH – Baumgartner); Comentários de que foi 
muito proveitoso, com várias dinâmicas e palestra com gerente da 
Farbe; Teve também o treinamento de Líderes na IPEL, com 27 
pessoas. Foi apresentado o filme “Os Croods” e após a realização de 
algumas dinâmicas e reflexões com o filme. Ibema gostaria de 
participar pois não está vinculado a nenhum regional. Ficou definido 
que os regionais irão encaminhar os convites dos treinamentos.  

� Sul - Márcia: treinamento de Líderes recentemente e de supervisores 
previsto para julho; destaque da ação de divulgação com sindicatos, foi 
bem proveitoso. Aproveitar os momentos de palestra para divulgar o 
núcleo. Algumas empresas procuram para participar do núcleo, mas 
acabam não retornando mais.  

05 
� Financeiro 

o Informações da conta 

o Andamento da revisão do estatuto 

� Conta: R$ 6.107,99. Com esta agência as taxas são mais acessíveis. Os 
boletos são encaminhados para o financeiro da regional. As pendências 
de transição de banco foram resolvidas.  

� Revisão do Estatuto: Será apresentado na próxima reunião na Duas 
Rodas; Sirley irá conversar com Dagoberto sobre as últimas alterações.  
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N. Assunto Detalhamento 

06 
� 4º Prêmio Catarinense de CCQ 

o Número de inscritos | Informações 
em geral 

OBS: ações destacadas em negrito 

� 11 empresas inscritas; o limite é 10 mas será considerado. 
Participantes; Àguas de Joinville, Anjo Química, Baumgarter, Condor, 
Coteminas, Eliane, Farbe, Hospital São José, IBEMA, Laboratório 
Búrigo, Móveis 3 Irmãos. Vanderlei comentou por que as empresas não 
se inscreveram. Nanci da Aurora comenta que o grupo da Aurora é 
novo e está em processo de consultoria; Deveria ser bem aproveitado 
essa atividade do núcleo, aproveitando os benefícios. OS avaliadores já 
estão alinhando as datas de avaliação com as empresas.  
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07 

� 17° Encontro Catarinense 

o Orçamentos, Programação, 
Palestrante; 

o Layout do espaço (Palestra, Mostra, 
Alimentação); 

o Materiais/Divulgação/Patrocínios; 

o Inscrições (responsáveis) | Inscrições 
pelo site (RP); 

o Pesquisa de satisfação do encontro 
(INPLAC - Eduardo). 

� Programação – inicia 11h30min com a montagem dos estandes (pode 
chegar antes se necessário); 11h30min às 13h para almoço. A abertura 
será 13h15min e às 13h30min inicia a apresentação artística. 14h – 
apresentação em palco das equipes finalistas; 15h15min visita à 
mostra; 16h30min – coffee-break; 17h15min – palestra; 18h30min – 
divulgação dos resultados; 19h – encerramento; O valor do almoço 
ficará em torno de R$ 35,00, porém, em virtude de se fazer no mesmo 
local e não ter tempo hábil para término do almoço e organização das 
mesas foi definido que cada empresa irá verificar o local de almoço. 
Serão encaminhadas as opções de restaurante para que cada 
coordenador se organize em agendar um local para almoço. Geani 
sugere que seja verificado um fornecedor na Vila Germânica para 
ofertar almoço. Verificar forma de pagamento e repassar, como 
pagamento antecipado e já deixar a NF pronta. Para o uso de 
equipamentos nos stands, precisa informar qual a estrutura 
necessária: tomadas, qual equipamento será ligado para ver a 
potência da energia, etc.; No cronograma divulgado deixar a partir da 
abertura e se possível, liberar para montagem a partir das 9h. Também 
iniciar o almoço às 11h. No programa, acrescentar também o nome da 
apresentação e palestra. Apresentação do flyer: foi sugerido incluir no 
verso os dados de pagamento da inscrição. Verificar a atualização das 
logos: verificar o folder da Baumgarten  que estão atualizados. 
Aqueles que não estiverem no folder atualizado Luan irá retirar do site. 
Apresentação da camiseta: amarela para coordenadores e branca para 
circulistas; Luan irá passar o número das cores (RGB) para os banners e 
flyers. A inscrição será feita para uma pessoa (Filomena). Não será feito 
pelo site, e sim por um formulário. Danieli irá encaminhar o modelo 
utilizado no ano passado. Foi sugerido alterar a camiseta para verde 
dos coordenadores, para não fugir das cores padrões do núcleo.  

� Apresentado o modelo de certificado. Foi sugerido que a presidente 
assine. Sugerido e acatado retirar o CPF.  

� Abertura: mestre de cerimônia e presidente do núcleo. 

� Apresentação artística: Blumenauer Volkstanzgruppe – Grupo de dança 
folclórica alemã. Apresentação de no máximo 15min.  

� Mostra: será no corredor – espaço para 22 stands. Apresentação do 
layout do espaço. Verificar espaço de corredor da mostra. Mais vale ter 
menos stands do que ter pouco espaço de circulação. Fazer a abertura 
dos stands da primeira fila com circulação para o palco (fila próxima ao 
palco). Verificar número de inscrições e se for o caso, limitar apenas 
19.  

� Palestra: Edson Oliveira – “Um motivo para a Inovação – Seja um 
circulista extraordinário - fazendo mais com menos sempre”. 
Apresentação do conteúdo da palestra – 1h, o valor é de R$ 2.000,00, 
por já ter sido circulista; Aprovado.  

� Verificado coffee: R$ 15,00 por pessoa + R$180,00 por garçom. Se for 
com recibo o valor é de R$ 10,00 por pessoa e R$ 130,00 por garçom. 
Foi discutido e o núcleo não irá fazer com recibo, mas irá verificar se 
aceita fazer nota se o núcleo pagar o valor do imposto. Apresentação 
do cardápio, que foi aprovado.  
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N. Assunto Detalhamento 

08 � Continuação Encontro.  

� Plano de patrocínio: Polly enviou o plano de ação para conseguir 
patrocínio, com a meta de 2 patrocinadores por regional. Cada 
empresa levar na próxima reunião brindes para compor os kits. 
Márcia vai encaminhar carta quais os benefícios da empresa (vídeo, 
banner, etc).  

� Coteminas irá verificar os gastos com o evento subsidiados pela 
empresa para avaliar se o núcleo irá ressarcir, em contrapartida ao 
pagamento da inscrição.  

� Orçamento: necessário aluguel de gerador. O valor é de R$ 3.000,00. 
Verificar outros orçamentos. Se alguém tiver contatos de gerador 
repassar para Priscila. Stand: R$ 195,00 para 20. Recepção: Marcelo, 
Eduardo e Polly farão a recepção. 

� Decoração do Hall: R$ 1.430,00. Sem almoço no local, serão retiradas 
as mesas, tampões e toalhas (verificar orçamento do que sai) e ficando 
somente as cadeiras. Verificar se a associação tem de madeira em 
número suficiente e alugamos somente as capas.  

� Filó irá fazer um mapa e sugestões de hotel.  
� Elaboração da arte, impressos, banner salão, banner de entrada com a 

programação. Reavaliar banner pois não é utilizado e a programação 
do evento pode ser visto no flyer que será colocado na pasta. Retirar 
os banners e deixar somente a projeção no palco. Sonorização e 
filmagem com a mesma empresa. Foi sugerido retirar a filmagem, ficar 
somente com as fotos.   

� Mestre de cerimônia: R$ 750,00. Apresentação do grupo: R$ 550,00. 
Retirar pipoca e algodão doce ou ver se alguém quer vender (verificar 
se a associação libera). Sirley irá verificar se consegue empresa de 
sorvete, gratuito.  

� Blocos, canetas, sacolas: não tem material suficiente, só canetas que 
podem ser aproveitadas; Retirar sacola, bloco e caneta. Pode 
disponibilizar blocos e canetas disponíveis em uma mesa para quem 
quiser. Utilizar somente camiseta e crachá da empresa. Camiseta será 
entregue em agosto, avisar o tamanho na inscrição.  

� Certificado, camiseta serão patrocinados pelas empresas 
organizadoras.  

� Troféus e medalhas: foi entregue arte para orçar. 
� Pesquisa de Satisfação: deixar uma mesa com a pesquisa e caixa de 

coleta, apenas para quem queira preencher no local. Manter a prática 
também de enviar ao coordenador para preenchimento das equipes e 
depois reenviar para tabulação.  

� Convidados: fazer convite das autoridades;  
� Divulgação: ligar para empresas externas para divulgação, ligar para 

associações;  
� Inscrição: nucleados – R$ 60,00 e R$ 70,00 não nucleados; Data: 

nucleados - inscrição até 31/07 e 15/08 pagamento. Não nucleados: 
pode fazer até na hora.  

� Verificar as empresas que não estão no folder e retirar da planilha de 
controle de empresas e do site.  
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09 

� Apresentação Planos Estratégicos 

o Plano de ação “Criar Regional Oeste” 

o Plano de Ação “Aperfeiçoar a 
divulgação do Núcleo” 

o Planos de Ação Regionais: 

o “Aumentar a adesão nos regionais” 

o “Reter empresas no Núcleo” 

o “Desenvolver todas as partes 
interessadas” (treinamentos de 
líderes, supervisores, diretores e 
coordenadores). 

� Lembrete: não pode usar o nome TEAL porque é uma marca 
patenteada. Vamos utilizar “dinâmicas vivenciais” 

� Criar Regional Oeste: foram feitos contatos com algumas empresas; 
Seriam 4 empresas interessadas, destas 3 já tem implantado; fazer uma 
reunião para apresentar estatuto e termo e para implantar o núcleo, 
fazer uma reunião na associação comercial; convidar para o Encontro 
Catarinense ou da próxima reunião. Construir o plano de criação junto 
com as empresas; o evento de início do regional pode ser feita na 
véspera da reunião de novembro que será em Chapecó. Ibema 
comenta que o IBQP tem interesse em participar. Sugestão: aguardar 
até o final do ano.  

� Aperfeiçoar a divulgação do núcleo: melhorar sistema de busca no site 
do núcleo: plano mensal de posicionamento pela busca do Google ficou 
inviável em função do valor; LinkedIn: já tem só dar manutenção. Luan 
está atualizando; Informativos trimestrais – problema: o que colocar? 
Temos muitas notícias incompletas no site, atentar para o POP que foi 
criado com as orientações para o que necessita uma notícia. O Design e 
gráfica do informativo ficaram com um bom valor. O valor total de tudo 
ficou praticamente o mesmo que era pago pra jornalista só diagramar. 
Incluir a logo do núcleo no e-mail (com a borda quadrada). Fazer um 
pop com as cores da logo e imagem, com a numeração das cores. Ter 
também o arquivo em imagem pra download no site. Apresentado 
orçamento de designer para banner mensal para site e Facebook, 
informativos, pastinhas de documentos, banner regional com diretrizes 
organizacionais, capa e contracapa da apostila, diagramação de layout. 
Divulgação do núcleo: contato, site e informativo; Site é o que dá mais 
trabalho. Verificar novas ferramentas e tecnologias para o site; Foram 
verificados novos fornecedores para desenvolvedores de site e 
orçamento. Incluir versão que permita acesso em celulares e tablets e 
também um plano de manutenção básico mensal. Sugestão: aguardar 
Encontro para verificar orçamento restante de caixa. Priorizar visitas 
aos sindicatos e outras formas de divulgação neste momento.  

� Plano de Ação - Regionais: todos devem enviar os planos atualizados 
para Eliane para compor a pauta da próxima reunião, das pendências 
do período. 

o Norte: Aumentar adesão – levantamento das empresas 
potenciais com as associações - fez contatos com empresas; 
surgiu também a possibilidade de visitar faculdades; verificou 
apresentar na ExpoGestão em Joinville, mas o custo é muito 
alto. Reter empresas: na última reunião conversou sobre como 
manter as empresas nos núcleos. Fazer entrevista na adesão e 
no desligamento. Disseminação de boa prática nas reuniões;  

o Vale: aumentar adesão/reter – nas reuniões estão trazendo 
temas para discussões; verificar quais empresas foram do 
núcleo e retomar contato; Reavaliar a questão da participação 
da concorrência, pois nas reuniões do núcleo nenhum processo 
estratégico é apresentado; Estão fazendo contatos com 
empresas que já tem e que não tem. Desenvolver todas as 
partes interessadas: realizar treinamento da Qualidade para os 
grupos para 2016. 
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10 o Continuação acompanhamento  

o Sul: aumentar adesão: estreitar relação com ABRH e MCE, 
aproveitando o portfólio de relações; estreitar relações com 
sindicatos patronais; estreitar relações com ACIC – Associação 
Comercial; Workshops CCQ para coordenadores e gerentes; 
divulgar na rádio “Som Maior”; Organizar mala direta com 
temas definidos mensalmente; melhorar e padronizar as 
formas de receber e dar feedback às empresas do núcleo; Luan 
e Andreia estão estruturando essa abordagem com as 
empresas (formas de receber a empresa); Reter empresas: 
aprimorar as divulgações internas – divulgação das ações 
semanais, envio da ata para a direção, divulgação de ações 
semanais, murais, integração, definições de reuniões e demais 
eventos; expor as dificuldades na reunião; realizar pesquisa de 
opinião anual – o coordenador ficou responsável por distribuir 
a pesquisa; divulgar a opinião dos diretores sobre o Programa 
CCQ; Desenvolver as partes interessadas: realizar treinamento 
de dinâmicas vivenciais in company com as equipes de 
melhorias; Sirley comenta que o SESI tem cursos gratuitos para 
30 pessoas no mínimo (relacionamento interpessoal, ética), no 
período da noite, que pode ser aproveitado para capacitação 
das equipes. Capacitar coordenadores: avaliar portfólios 
disponíveis no mercado; ter treinamentos de oratória, custos 
para os coordenadores pois apoiam as equipes. Verificar com a 
Lena (palestrante do último encontro) orçamento para curso 
de Oratória; Verificar treinamento de elaboração de dinâmicas; 
Agendar capacitação com Ruarinho; Realizar mostra regional 
ou workshop com salas temáticas para debates; Levantar 
tendências de mercado sobre formas de realização de 
capacitação; verificar treinamentos realizados pelos demais 
regionais.  

11 
� Encerramento | Coffee Break 

� Próxima reunião: 23/07 – Duas 
Rodas | Jaraguá do Sul 

� Apresentação do vídeo “For the Birds”;  

12 � Visita na empresa � Ok. 

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 � (sem prática) 

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 
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � As ações do Encontro estão em negrito no texto  � TODOS 23/07/2015  

02 � Reenviar POP para Márcia  � Priscila 23/07/2015  

03 
� Atualizar os contatos e enviar e-mail para todos, 

informando que é a última atualização. Publicar no site a 
tabela, junto com memória. 

� Eliane 23/07/2015  

04 
� Criar POP com a formatação da logo do núcleo. 

Disponibilizar imagem para download 
� Luan 23/07/2015  

05 
� Atualizar as empresas do site (pelo folder atualizado da 

Baumgarter) 
� Luan 23/07/2015  

06 
� Enviar o plano de ação dos regionais para Eliane 

(elianenunes@sc.senai.br) para composição as 
pendências da próxima reunião.  

� Coordenadores 23/07/2015  

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 

 

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.  


