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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.  � Marisol � Andreia/Patrícia X   

9.  � Excelência SC � Eduardo / Zenon X   

10.  � SENAI/SC � Eliane   X 

11.  � Baumgarten � Daniela   X 

12.  � BRF - Concórdia � Daiane/Marcieli X   

13.  � BRF - Videira � Eliani X   

14.  � Ciser � Célio X   

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

16.  � Copobras � Daiana/Pamela X   

17.  � Coteminas � Priscila/Anna Laura X   

18.  � Duas Rodas � Sirley X   

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

20.  � Embraco � Cleosdete/Marcio Cardoso X   

21.  � Grupo Lunelli � Vanderlei X   

22.  � IPEL � Fernanda/Deise X   

23.  � Laboratório Burigo � Gisele / Lisdeise X   

24.  � Marlan Malhas � Henrique / Liane / Neylor    

25.  � Móveis 3 Irmãos � Jocimar / Juliana    

26.  � Oxford � Everaldo / Shirley / Vilson    

27.  � Rudolph � Marcelo    

28.  � Rovitex � Gabriele/Jardel   XX 

29.  � Sical � Érica / Ana Cláudia    

30.  � Schulz � Ellen / Márcio    

31.  � Textil Farbe � Priscilla / Simone    

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

33.  � Viqua � Deise / Carina    

Percentual de Presença na Reunião ---- > 36% 07 0 04 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

� Abertura 

o Boas vindas 

o Apresentação do projeto – 
Equipe de Melhoria 

o Apresentação dos participantes 

� Boas-vindas pelo Diretor da UNOESC, Diego Gadler.  

� Daniela propõe alteração da pauta: como não teremos a 
apresentação da boa prática, utilizaremos este momento para tirar 
dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o programa CCQ na 
UNOESC. A alteração foi aceita por todos. Daniela também comenta 
que teremos a participação do regional Sul via Skype para 
validarmos algumas informações do Encontro e daquele regional. 
Com isto, faremos a discussão dos assuntos que envolvam estes 
participantes, alterando um pouco a sequência da pauta. 

� Os 2 coordenadores das 2 equipes apresentaram os projetos já 
realizados e em andamento. São eles: Ambientação da Biblioteca, 
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construção de um escaninho de professores; construção de um 
armário de chaves. Não tem mensuração de valores para estes 
projetos. Uma das equipes tem 7 participantes e iniciou as 
atividades em 2014. O segundo grupo realizou os seguintes 
projetos: elaboração de uma planilha de controle de estoque de 
limpeza, com data de entrada e saída dos itens e controle de 
estoque mínimo, que indica quando há necessidade de compra. 
Esta ação auxilia no controle de desperdício e de estoque e não é 
necessário que a equipe de limpeza faça a solicitação. Outro projeto 
de destaque da equipe foi a diminuição do custo do gás P45, 
conseguiram diminuir os valores com parceria com empresa. A 
segunda equipe tem 8 pessoas.  

� Apresentação de todos os participantes da reunião; 

02  

� Pendências | Andamento 

o Incluir matéria do CCQ e Lean no 
informativo; 

o Elaborar apresentação do núcleo 
com foco no benefício de 
participar do núcleo 
(aprendizado, troca); 

o Fortalecer/revisar a entrevista 
de adesão ao núcleo; 

o Validar as datas de treinamento 
e mostras (se houver) no 
calendário de eventos; 

� Matéria do CCQ e Lean no Informativo do Núcleo: ficará para 
discussão na próxima reunião. 

� Geani elaborou a apresentação e encaminhou para Daniela. 
Daniela enviará para todos pois não foi possível abrir o arquivo. 

� Entrevista de adesão: também foi revisada e será enviada por e-
mail para validação.  

� Foram inseridas as datas de treinamento. A planilha será 
enviada por e-mail para todos para que validem as datas já 
cadastradas. 

03  

� Financeiro 

o Informações gerais da conta 

o Orçamento 2017 (treinamentos, 
mostras, etc) 

� Luan comenta que não conseguiu acessar a conta do banco e que a 
movimentação está bloqueada até que a ata de posse da diretoria 
seja apresentada. Segundo ele, o valor que estava em conta é de 
aproximadamente R$ 19.000,00. 

� Foram apresentados os orçamentos de previsão de gasto de café 
com as reuniões e com os treinamentos. Para os cafés dos regionais 
(reunião) ficaria em torno de R$ 4.896,00. Dos treinamentos, ficaria 
em R$ 4.380,00.  

Daniela e Luan irão formatar a planilha de orçamento e apresentar 
na próxima reunião, com os demais gastos. 

04  

� Discussão no grupo 

o Aceitação de empresas que 
premiam em R$ (Valor Fixo) 

o Sugestões de realizar salas 
temáticas nas reuniões do 
Estadual + temas sugeridos 

o Trazer procedimento de coffee-
break (boas práticas). 

� Aceitação de empresas: ok. Está aprovada a participação de 
empresas que premiam em valor fixo.  

� Sobre a sugestão de realizar salas temáticas nas reuniões do 
Estadual, o regional do Vale sugeriu reforçar a realização da boa 
prática primeiro e depois organizar as salas temáticas. Todos 
concordaram em não realizar as salas temáticas no momento e só 
depois de consolidar a apresentação da boa prática.  

� Sobre trazer procedimento de coffee-break (boas práticas), o 
regional Norte comentou que é feito 3 orçamentos ou então, faz a 
compra em uma confeitaria/padaria e o pessoal do treinamento 
prepara. No regional Sul também faz 3 orçamentos, e utilizam como 
prática pedir para um número menor de participantes (se é para 10 
pessoas pedem para 8). Também utiliza a prática de comprar no 
mercado e as pessoas organizam o café. Foi sugerido, quando 
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possível, reduzir para bolacha e café para as reuniões, com o 
objetivo de reduzir custos e evitar desperdícios. Foi sugerido 
também que cada regional discuta uma melhor prática para 
chegarmos num padrão.  

05  

� Encontro Catarinense de CCQ / 
Prêmio Catarinense 

o Patrocínio 

o Palestrante 

o Almoço / coffee 

o Apresentação cultural 

o Stands / Mostra 

� Não será possível realizar o Encontro no dia 11/08 conforme 
previsto em reunião anterior, pois boa parte das empresas do Norte 
terão dificuldades com a data. Será alterada para 15/09/2017.  

� Palestrante: Alexandre Jaques – indicação da Ciser. Andreia indicou 
Marciano, que já foi indicado no ano passado. Ver com Andreia se 
ela fez contato.  

� Almoço: enviará informações na próxima reunião. 

� Previsão de participação do Vale: 68 pessoas. Oeste tem 40, a 
confirmar em função da data, que pode ter auditoria neste dia. 
Norte: previsão de 69 pessoas (com inscrição a R$ 50,00) e 158 
pessoas se a inscrição for R$ 15,00. 

� Apresentação cultural: ainda não definiram. 

� Patrocínio: Vale já tem 3 empresas, Rovitex irá patrocinar as 
camisas. A arte irá manter a mesma do ano passado e irá colocar a 
logo da Rovitex como patrocínio. Para manter o valor da inscrição 
em R$15,00 ou R$ 20,00, é necessário conseguir um valor de 
patrocínio de 15.000,00. Validar planilha financeiro para final de 
março ter o valor da inscrição. Daniela irá encaminhar a carta de 
patrocínio para todos.  

� Prêmio Catarinense: mantida as datas. Reforçar que o prazo das 
inscrições até 25/03. Os avaliadores verificam se há necessidade de 
prorrogação conforme número de inscritos. 

06  

� Workshop Diretores e Workshop 
RH + Apoiadores 

o Discussão da realização do 
workshop de diretores; 

o Preparativos do workshop RH + 
Apoiadores (05/10); 

� Workshop Diretores: foi consenso de todos ficar a critério dos 
regionais a realização ou não do workshop de diretores.  

� Workshop RH + Apoiadores: Será realizado no dia 05/10. Condor se 
propõe a levar a equipe de manutenção, Baumgartner irá levar 
equipe de Qualidade. Verificar com Vanderlei se o RH pode 
participar novamente, pois no ano passado foi muito boa a 
apresentação. O auditório do SENAI/SC – São José já está reservado 
para manhã e tarde neste dia. 

07  

� Fortalecer Regional Oeste:  

o Planejar evento de divulgação do 
CCQ e no final, falar do Núcleo. 

o Fazer contato com as empresas 
que fizeram treinamento para 
participar da reunião de março. 
Ligar para empresas que fizeram 
o treinamento _ Geani;  

o Próximo ano: Encontro em 
Chapecó. 

� Foi sugerido realizar um almoço e a tarde realizar um DVAL para as 
equipes, mas tem a complicação do deslocamento. Foi comentado 
que, apesar de não ser uma característica do núcleo de auxiliar na 
implantação do programa, que possa ser um apoiador/consultor na 
aplicação do programa. Aline comenta que as empresas citadas não 
têm equipes de melhoria e sim um programa de controle de 
qualidade, então não é atrativo participar do núcleo. Sugestão da 
Daniela: preparar uma apresentação e ir nas empresas que já foram 
do núcleo para reaproxima-las do núcleo e também aquelas que 
tem o Programa, mas nunca tiveram contato com o núcleo: BRF, 
Triton, Cardinal, Irani, Iguaçu Celulose, APTI. Quanto ao regional 
Oeste, ficou definido que deixaremos em “stand by” e as empresas 
atuais participam do Estadual (UNOESC e Aurora).  As programações 
das visitas nas empresas acontecerão no segundo semestre, com 
uma pessoa de cada regional. Próxima reunião trazer os nomes para 
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formar a equipe.  

� Geani fez o contato com as empresas, porém não manifestaram 
interesse em participar da reunião. 

� BRF – pediu desligamento por não ter uma pessoa para as reuniões. 
Será enviado e-mail para verificar se o núcleo pode auxiliar e se esta 
é realmente a dificuldade que a empresa tem em participar do 
núcleo.  

� Próximo Encontro em Chapecó: verificar nos regionais a adesão, na 
reunião de planejamento antecipar as inscrições para ter uma 
previsão. No próximo ano a Aurora se compromete com o coffee. 
Quanto ao local de realização, foi comentado que pode acontecer 
no Centro de Eventos, que fica ao lado da Arena Conda, que tem 
estacionamento.  

� Foi sugerido mostrar no final deste encontro de 2017 um vídeo de 
chamada do próximo Encontro em Chapecó, mostrando vídeo 
institucional da cidade. Aline irá verificar o vídeo e encaminhar para 
o Sul. Passar antes da palestra. Mês de setembro seria melhor, cada 
regional verificar o período melhor.  

08  

� Apresentação Ações Regionais  

o Regional Norte 

o Regional Sul 

o Regional Vale 

� Regional Sul: fez previsão de treinamento (4), primeiro será em 
abril, da sala temática. Adesão nas reuniões está 100%.  

� Regional Norte: 2 treinamentos este ano: supervisor e circulistas. 
Circulistas acontece na segunda, dia 20, com o tema de gestão do 
tempo, utilizando o filme Alice através do espelho. Irão montar uma 
apresentação do conteúdo do filme. Serão 4 pessoas por empresa. 
Os demais regionais gostaram do tema e será implementado 
também no Vale e Oeste. Foi programado também fazer DVAL na 
chácara da Lunelli. Sobre realizar a mostra em cada regional, no dia 
06/06 será feita uma apresentação no auditório da Duas Rodas, 
com apresentação dos projetos e premiação de 3 destes. A 
premiação será brindes das empresas. Sugestão de treinamentos: 
fazer treinamentos para Líderes com o SESI. 

� Regional Vale; planejou 3 treinamentos: um DVAL, Supervisores e 
Gestão de Tempo. Teve contato de empresas: SENAI Blumenau, 
Gomes da Costa, Hotel Plaza. Tem uma planilha com 6 empresas 
para contato, entre elas INCOFIOS, que já é um contato antigo.  

09  
� Boa Prática 

o PDCA – Andreia - Marisol 

� Com a ausência da Andreia para apresentação do PDCA, foi aberto 
para apresentação dos programas de forma resumida das empresas 
como aprendizado e para tirar dúvidas da UNOESC sobre o 
funcionamento do Programa nas empresas.  

10  

� Próxima reunião:  

o 18/05/2017 – Marlan Malhas - 
Guaramirim 

o Brinde: Baumgarten 
o Boa prática: Indicadores – Daniela  

                      CCQ Lean – Andreia / 
Marisol 

� Confirmada. 

11  � Assuntos Gerais 
� Site:  

o Daniela reforça que precisamos ter mais notícias no 
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site. Atualizar as logos e empresas. Daniela irá mandar 
e-mail para todos para que olhem no site se a 
descrição e logo está ok e enviar os dados para 
atualização.  

o Será veiculada a notícia desta reunião no site da 
UNOESC, e será incluída no site do Núcleo. 

o Reforçar nos regionais a atualização das atas no site; 

o Daniela irá enviar a planilha com as perguntas para 
publicação e também as datas. Quem não puder enviar 
na data programada solicita alteração. 

� Publicação nas redes sociais: foi comentado sobre a importância de 
manter as redes sociais atualizadas e com notícias, sempre 
movimentando informações. Giselli comentou que não tem acesso 
no trabalho e que teria que solicitar acesso. Ela irá verificar se 
consegue atualizar. Caso não consiga, irá repassar as senhas para 
Aline ou Eliane, para compartilhar as informações do site nas redes 
sociais. 

� Reforçar nas reuniões do regional a publicação de notícias no site e 
acompanhar a publicação.  

� Informativo: avaliar a pertinência de se manter o informativo nos 
regionais, visto que as notícias serão veiculadas nas redes sociais, de 
forma mais dinâmica. 

� Resumo da ata: verificar nas regionais se os gerentes receberam, se 
houve recebimento de spam, solicitar para o coordenador verificar 
nestes casos. Será discutido no regional a permanência do envio do 
resumo e se permanecer, será repassado a senha/usuário do gmail 
para Aline enviar para os gerentes. 

12  � Encerramento | Coffee Break 

� Agradecimento pela receptividade; oportunidade de conhecer as 
empresas e outras práticas; reunião produtiva e de alinhamento das 
informações; reunião com demandas para repassar para aos 
regionais; reunião objetiva onde foi discutido o assunto sem 
retomar outros; tornar a reunião mais dinâmica; será feito mais 
cobrança das pendências com antecedência para a reunião. 
Colaboração de todos no envio das solicitações com antecedência.  

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 � PDCA – Andreia 

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

� Indicadores – Daniela 
+ CCQ Lean – 
Andreia/Marisol 

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

� Práticas motivacionais 
– Aline/Aurora + 
Geani/ Anjo 
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Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

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

� Programa Coteminas – 
Priscila + 
Planejamento – 
Daniela/Baumgarten 

06 

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

Rodas/Coteminas 
� Em aberto. 

Figura 2 - Próximas Reuniões 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Verificar matéria do CCQ e Lean no Informativo � Todos 18/05/2017  

02 
� Enviar a apresentação e o roteiro de entrevista para 

validação de todos 
� Daniela 30/03/2017 OK 

03 � Enviar calendário de eventos para atualização final.  � Coordenadores Imediato OK 

04 � Formatar a planilha de orçamento de treinamentos e 
demais despesas e apresentar na próxima reunião 

� Daniela / Luan 18/05/2017  

05 � Discutir nos regionais sobre a melhor prática para café � Coordenadores 18/05/2017  

06 � Definir apresentação cultural do Encontro (trazer 
propostas para a reunião) e proposta de palestrante 

� Regional Sul 18/05/2017  

07 � Enviar modelo de carta de patrocínio para todos � Daniela Imediato OK 

08 � Verificar com Vanderlei (Grupo Lunelli) se o Rh pode 
participar do workshop em outubro 

� Daniela 18/05/2017  

09 � Trazer sugestão de nome para compor a equipe de 
apresentação do Núcleo nas empresas do Oeste (resgate) 

� Todos 18/05/2017 
 
 

10 

� Enviar e-mail para BRF para verificar dificuldade em 
participar do núcleo (reuniões). Se confirmar desistência, 
fazer parecer na solicitação de desligamento e enviar 
Eliane para retirar nome da lista.  

� Daniela/Andreia 18/05/2017 OK 

11 � Verificar nos regionais a adesão/melhor período para 
realização do Encontro em Chapecó 

� Todos Definir  

12 
� Verificar vídeo institucional de Chapecó e enviar para 

Regional Sul. 
� Aline 18/05/2017  

13 
� Enviar e-mail para atualização das informações do site e 

logo (empresas) 
� Daniela Imediato 

 
OK 

14 
� Reforçar nos regionais a publicação das atas das reuniões 

(reuniões regionais) 
� Daniela Imediato  

15 
� Enviar planilha com as datas de publicação das perguntas 

/ equipes para publicação no site 
� Daniela 18/05/2017  

16 � Verificar publicação de informações nas redes sociais � Giselli Imediato  

17 
� Reforçar nas reuniões dos regionais a publicação de 

notícias no site 
� Coordenadores Imediato  

18 
� Verificar a pertinência de manter o informativo nos 

regionais, visto que as notícias serão veiculadas no site e 
nas redes sociais de forma mais dinâmica.  

� Coordenadores 18/05/2017  
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

19 
� Verificar nos regionais se os gerentes receberam o email 

com o resumo e se há necessidade de se manter a prática 
(retrabalho) 

� Todos 18/05/2017  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 
Figura 5 – Foto do Encontro 

 


