
MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente Justificado Presente

1  Rovitex  Filomena X
2  Baumgarten  Gigriani / Susan X
3  Farbe  Polyane / Anderson X
4  Rudolph  Marcelo X
5  Brandili  Fábio X
6  Coteminas  Rafael / Rodrigo X
7  Arber  Sheila X
8  Tecnoblu  Larissa X
9  Ipel  Ana Cláudia / Fernanda X
10  Ceramfix - OUVINTES  Vanderlei / Camila X

Percentual de Presença da Reunião 100% 10

Assunto Detalhamento

1.
Abertura

 O Diretor  Ronaldo Baumgarten, desejou boas vindas e uma ótima tarde a todos e
ressaltou  que  é  um  privilégio  para  a  Baumgarten  receber-nos  na  empresa  para
estarmos reunidos discutindo sobre melhoria contínua – CCQ. Deu ênfase dizendo
que a melhoria contínua é uma das melhores ferramentas que as empresas podem
ter para trabalhar, sendo uma forma de mostrar que a empresa está preocupada com
a qualidade dos seus produtos e está em busca de uma melhoria contínua.

 Fábio,  coordenador  do  Núcleo  do  Vale,  em nome de  todos  agradeceu o  espaço
concedido  para  a  reunião  e  desejou  boas vindas  para  a  empresa  Ceramfix,  que
esteve participando conosco pela primeira vez, como ouvinte. 

 E solicitou para que todos se apresentassem.
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MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

Assunto Detalhamento

2. Apresentação da
Equipe Multiação

 A Equipe Multiação apresentou o projeto de “Otimização das etiquetas de Estoque”.
Fazem parte da equipe: Leandro, Cauê, Nelsi e Edna.

 Descrição do Problema:
 A  Unilever  (empresa  para  qual  fornecem  o  seu  produto)  necessitava  uma

identificação diferenciada nos rótulos dos produtos: Shampoo e Condicionador,
pois a descrição nos rótulos é muito parecida, e acabava gerando muitas vezes,
uma confusão.  

 Situação anterior:
 Conforme a solicitação da empresa, foi adicionada uma etiqueta adesiva colorida

para diferenciar o condicionador do shampoo. 

 Proposta de Melhoria:
 Incluir  a  letra  “C”  para a  identificação  do modelo,  na etiqueta  de  estoque via

sapiens.

 Benefícios com a Implantação da proposta de Melhoria:
 Redução de uma etiqueta produzida internamente;
 Otimização de tempo de colagem de etiqueta;
 Menor poluição visual das caixas.
 Ganho anual de R$916,00.

 Fábio R. Cunhago, enviará o brinde para a equipe na semana 43.

Página 2 de 7



MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

Assunto Detalhamento

3. Boa Prática –
Jovens Talentos

 A  coordenadora  de  RH  da  empresa  Baumgarten,  Patricia,  apresentou-nos  o
programa Jovens Talentos.

 Falou que a Baumgarten acredita  no potencial  de seus colaboradores e portanto
obtiveram a ideia de criar este programa em 2011, com intuito de incentivar a carreira
profissional de cada um, capacitar os profissionais e reter os talentos na empresa.

 Abaixo são está requisitos que o colaborador deve ter para participar deste programa:
 Ter até 35 anos não completos;
 Estar trabalhando no mínimo 6 meses na empresa;
 Ter concluído ou cursar o ensino Superior.

 O programa tem várias etapas: 
 Avaliação de potencial;
 Conhecimento sobre as áreas e negócios da empresa;
 Treinamentos focados para competências a serem desenvolvidas;
 Projeto a ser desenvolvido pelo jovem, para desenvolvimento e implantação de

uma melhoria na empresa.
 Em 2011 o programa contou com a participação de 20 colaboradores de diversas

áreas, sendo que 6 no final foram promovidos e deste número, 4 foram promovidos a
cargos de liderança, totalizando um percentual de 30%. No quesito retenção, apenas
2 funcionários que saíram da empresa ou seja 90% trabalham na empresa ainda
hoje.

 Já em 2012, o programa teve a participação de 19 colaboradores, deste total, no final
5  foram  promovidos,  ou  seja  26%  alcançaram  seus  objetivos  e  hoje  estão
trabalhando em um cargo desejado. No quesito retenção, 3 funcionários saíram da
empresa, sendo que 84% continuam trabalhando na empresa.

 A proposta para 2013, é fazer com que todos os participantes dos anos anteriores
participem, a fim de fechar o ciclo com estas duas turmas.

 Com este projeto, a empresa Baumgarten conquistou o 2º lugar na Categoria Gestão
de Pessoas, da 15ª Edição do prêmio SESI Qualidade no Trabalho de 2012.

 Resultados alcançados para os participantes:
 Promoveu a oportunidade autoconhecimento;
 Criou  possibilidades  de  conhecer  melhor  negócio  da  empresa  e  ter  visão

sistêmica;
 Agregou conhecimentos, desenvolveu competências e habilidades; 
 Criou sinergia entre os participantes e propiciou a troca de ideias; 
 Despertou interesse pela busca de soluções para os problemas encontrados; 
 Ganho de visibilidade na sua área de atuação: agora o líder conhece o perfil do

profissional  e  pode  aproveitá-lo  de  maneira  mais  efetiva,  ajudando  no  seu
desenvolvimento; 

 Com a visibilidade aumentaram as chances de promoções e de desenvolvimento
de carreira na empresa;

 Obteve  39  projetos  que  possibilitaram  a  redução  de  custos  e  melhorias  nos
processos internos; 

 O programa demonstrou ser ótima ferramenta motivacional para valorização de
quem está estudando e buscando participar do crescimento da Baumgarten; 

 Despertou nos demais funcionários o interesse pelo desenvolvimento pessoal e
profissional através do ingresso neste programa; 

 Reteve talentos na empresa que estavam sem expectativas futuras de carreira. 

4.
Apresentação do
Programa VIVA

Baumgarten

 Gigriani, coordenadora do programa de Melhorias da Baumgarten, apresentou-o para
todos o sistema de funcionamento do programa e entregou um informativo com todos
os detalhes.
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MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

Assunto Detalhamento

5.
Avaliação do Teal na

Brandili e Agenda

 Todos entraram em consenso, e o treinamento para Coordenadores, Supervisores e
o curso de custos foi cancelado devido as datas não estarem adequadas, e por estar
muito  apurado a respeito  de produção nas empresas do vale.  Os coordenadores
admitiram também que isto será um ponto a melhorar no ano de 2014, para que não
aconteça o mesmo. E a sugestão foi fazer a agenda de treinamentos até setembro ou
inicio de outubro, depois destes meses se torna complicado.

 No dia 14/09/2013, foi realizado o segundo TEAL para líderes de Equipes de Melhoria
na Associação da Brandili, em Apiúna. Este evento, contou com a participação de 5
empresas nucleadas, sendo elas: Farbe, Brandili, Rudolph, Baumgarten e Arber.

 Abaixo segue a avaliação geral do evento que os participantes responderam:
 Quanto a Localização

 Ótimo – 54,84%
 Bom – 45,16%

 Quanto ao Palestrante (domínio do assunto, interação, explicação do tema e abertura
para dúvidas)
 Ótimo – 64,52%
 Bom – 35,48%

 Quanto a Estrutura (sala, coffe-break, ambiente)
 Ótimo – 58,06%
 Bom – 38,71%
 Regular – 3,23% 
 Obs: Banheiro sem iluminação, poderia ter frutas e sanduiche.

 Quanto ao horário e carga horária
 Ótimo – 58,06%
 Bom – 41,94%

 Quanto ao tema ministrado
 Ótimo – 64,52%
 Bom – 35,48%

 Quanto ao material disponibilizado
 Ótimo – 64,52%
 Bom – 35,48%

 Sugestões e comentários
 Temas bem administrativos, bem dinâmico, palestrantes foram ótimos;
 Gostaria de fazer mais vezes;
 Fazer mais vezes no ano;
 Mais pessoas da equipe poder participar, provas de interação com meio ambiente

foi muito positivo;
 Da próxima vez fazer na lama, mexer com água;
 Fazer o encontro de um dia inteiro, foi show!
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MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

Assunto Detalhamento

6.
Avaliação do 15º

Encontro e
Planejamento do 16º

 Pollyane, ressaltou sobre o e-mail que recebemos a respeito da avaliação do 15º
Encontro Catarinense de CCQ, que aconteceu dia 04/10 em Criciúma no Sisos Hall.
Todas as empresas que participaram deste encontro devem responder a avaliação e
encaminhar para a Jane da empresa Irmãos Olivo (qualidade@irmaosolivo.com.br)
até o dia 30/10.

 Conforme ATA da  última reunião Estadual que aconteceu na empresa Eliane em
Criciúma, já foi definido o local e data para o 16º Encontro Catarinense de CCQ,
acontecerá em Treze Tílias no dia 12/10/2014, porém muitas empresas do Vale viram
grande dificuldade a respeito da data, pois além de ser num Domingo é feriado  se
tornando complicado para levar  participantes ao evento.  Será cogitada uma nova
data na próxima reunião Estadual, que acontecerá dia 21/11 em São Bento do Sul.

7.
Informações do

Núcleo Regional do
Vale

 A próxima reunião será dia 12/12 na Brandili. Este dia faremos a reunião das 8h até
as  16h  devido  ao  planejamento  para  2014,  votação  do  Coordenador  (a),  Vice-
Coordenador(a), Secretário(a) e o/a Relações Públicas do Regional do Vale e demais
assuntos que estiverem em pauta.

 Conforme todos os anos, é essencial que todos verifiquem com o Diretor da empresa
na qual trabalham, a possibilidade de estarem ocupando algum cargo (voluntário) em
nome do Núcleo Catarinense do Vale durante o ano de 2014, é importante pois, todos
os cargos exigem dedicação e comprometimento.

 No dia 12, também faremos o “Amigo Secreto” e cada um que ter o interesse em
participar deve levar um presente Unissex no valor de R$30,00 que será revelado na
hora da confraternização.

 Ressaltamos que para o planejamento de 2014 na questão treinamentos será feito
até  Setembro  ou  início  de  Outubro,  para  que  seja  cumprido  o  calendário.  Será
cogitado na reunião Estadual (21/11), para ser realizado um curso de Coordenadores,
convidando todas as empresas Nucleadas e sugerir que isso seja feito no inicio do
ano.

 Já  foi  feito  um  pré  planejamento  a  respeito  dos  treinamentos  no  ano  de  2014.
Trabalharemos todos em forma de Teal.

 L  íd  eres ou membros de Equipes de Melhoria  :
 Março/2014 – Brandili 
 Julho/2014 – Rudolph (em verificação)

 Supervisores:  
 09/Maio/2014 – Artex Coteminas
 Setembro/2014 – Em verificação

 Todos  devem  enviar  até  dia  11/11  para  a  Secretária
(filomena.wilpert@rovitex.com.br)  e  a  Vice-coordenadora  do  Núcleo  do  Vale
(pollyane.cunha@farbe.com.br) a análise SOWT:
 Ambiente Interno – FORÇAS;
 Ambiente Interno – FRAQUEZAS;
 Ambiente Externo – OPROTUNIDADES;
 Ambiente Externo – AMEAÇAS.

8. Informações do
Núcleo Estadual

 A próxima reunião será dia 21/11 na empresa Condor em São Bento do Sul. Todos
estão convidados a participar, pois será feita a votação dos cargos a representar o
Núcleo Estadual. Também é muito importante que verifiquem com a Direção da sua
empresa a possibilidade de executar alguma função extra e a possível ingressão ao
Núcleo Estadual.
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MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

Assunto Detalhamento

9.
Assuntos Gerais

 Foi ressaltado para que todos compartilhem seus  manuais de Equipes de Melhoria
(se possível).



10. Fechamento da
Reunião

 Todos avaliaram a reunião positivamente.
 Visita ao parque fabril.

11.

            Reuniões Regional do Vale
Quando                   Onde                  Brindes                  Boa Prática             Status
14/Fevereiro            Farbe                     Arber                         Farbe                    OK
11/Abril                    Arber                      Rovitex                     Arber                     OK
13/Junho                 Rudolph                  Coteminas                Rudolph                OK
08/Agosto                Coteminas              Baumgarten             Coteminas             OK
10/Outubro              Baumgarten            Brandili                     Baumgarten          OK
12/Dezembro          Brandili                    Farbe                        Brandili

Cronograma de Atividades do Núcleo do VALE

O QUE COMO QUEM ONDE QUANDO
RESPONSÁVEL

PELO
CONTATO

STATUS

Curso para
coordenadores

Para o curso de coordenadores, foi cogitado
em trazer empresas não nucleadas para

participarem do treinamento, devido ao baixo
número de participantes.

Público alvo: Coordenadores de equipes de
melhorias.

?
Farbe Têxtil Julho

Fábio
Cancelado

Curso sobre
Custos, Retorno

sobre investimento

Este tema pode ser incluso no treinamento
para coordenadores. Valmir Embraco Fevereiro Polly

Cancelado

Treinamento de
líderes

Foi planejado para o ano, dois treinamentos
para líderes, em virtude dos treinamentos

serem remodelados, (onde será trabalhado
com TEAL) e sua aplicação exigir maior

preparo.
Público alvo: Líderes de equipe de melhoria.

Jussara e Susan
Fábio, Polly e

Gigriani

Coteminas
Brandili

Março
Setembro

*

Coteminas OK
Brandili OK

Treinamento de
supervisores

Para o curso de Supervisores, foi cogitado em
trazer empresas não nucleadas para

participarem do treinamento.
Público alvo: Supervisores.

*
Baumgartem

Rovitex
Abril

Agosto
Susan / Fábio

Baumgarten OK
Cancelado

Workshop

TEMA: Alavancando resultados através da 
adoção de Programas de Melhoria
Público alvo: Diretores de Empresas 
Nucleadas e os respectivos Representantes 
dos Programas de Melhoria
Quantidade: 80 pessoas
Programação prevista:
1. Entrada: coffee-break 
2. Abertura: divulgação do Núcleo e 
Motivação
3. Palestra: Alavancando resultados através 
da adoção de Programas de Melhoria 
intercalando com: 
 Depoimento: Motivação
 Depoimento: expectativas com o programa 
(empresa novata)
Depoimento: rotina em andamento – 
(programa implantado recentemente, case de 
sucesso) 

Valmir
Senai

Blumenau
13 ou

20/03/2013
Larissa

OK
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Data: 16/10/2013 Horário: 13 às 17:00 horas Local: BAUMGARTEN

4. Encerramento: apresentação de uma 
equipe de melhoria (pode ser a vencedora do 
1º Premio Catarinense de CCQ)
5. Entrega dos brindes.

Página 7 de 7


	100%

