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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

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

 
Percentual de Presença da Reunião 77,77% 2 7 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 

Abertura 

- Fernanda, Coordenadora de CCQ na IPEL, abriu a reunião dando as boas vindas aos 
participantes. 

- O grupo de melhoria Ecos da Melhoria apresentou seu projeto aos participantes e em 
seguida a reunião foi conduzida pela presidente do núcleo Daniella. 

- A pedidos, a empresa Incofios apresentou neste momento a boa prática de seu programa 
de Responsabilidade Social. São diversas as frentes e ações que promovem a prática do bem 
e ajuda ao próximo na cidade de Indaial como visitas pelos próprios funcionários em asilos, 
apae e outras instituições. E mais recentemente fizeram uma ação social contando com a 
participação de aproximadamente 800 pessoas, funcionários e suas famílias e a comunidade 
em geral, oferecendo serviços (corte cabelo, teste de visão), brincadeiras para as crianças, 
sorteio de diversos brindes para todos. 

2. , 

Assuntos do 
estadual 

- Daniella informa a normalidade da situação financeira do núcleo. Os maiores detalhes serão 
encaminhados pelo tesoureiro nos próximos dias. 

- Foi comentado quem serão os próximos responsáveis pelas notícias no site para que não 
percam a data. 

- Com relação ao recibo digital, enviado pelo Luan nesta semana, é necessário verificar se 
todas as empresas aceitarão este recibo para não ser pegos de surpresa. Caso não aceitar 
deverão comunicar formalmente por e-mail, a fim de deixar claro que é uma decisão da 
empresa necessitando do recibo original como de costume. Solicitar de acordo até final de 
outubro. 

- Foi solicitado pelo Marcelo da Rudolph para levantar a discussão na reunião do estadual 
sobre o núcleo oferecer Nota fiscal. 

- Referente ao Workshop, a Incofios verificará se poderá participar apresentando o 
funcionamento e apoio de sua equipe de manutenção às equipes de melhoria. 

- Feedback do Encontro Catarinense: Pontos a melhorar: Almoço com pouca opção para o 
valor pago (R$30,00); Palestra extensa e um pouco complexa para o evento; Não teve 
tamanhos das camisas suficientes; Coffee durante a MOSTRA não foi bom pois os 
apresentadores ficaram por último e não havia mais opções; Faltou salgado no coffee. 
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Nº Assunto Detalhamento 

3.  

Assuntos do 
regional VALE 

- Foi confirmado o próximo treinamento do dia 20/10 na Artex Blumenau; 
- Contatos com empresas interessadas no NNCCQ: A empresa Viacredi gosta da ideia 
porem neste momento estão focando na gestão de processos, não poderão firmar 
compromisso neste momento.  
Contato:  
Micheli F. Kraemer do Nascimento 
Administrativo 
Tel: (47) 3331-4624  
Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI  
- Foi levantado algumas empresas nas quais poderemos obter um contato, por meio 
de pessoas conhecidas: Malharia Diana (Simone); Fachini (Eduardo); e outras 
empresas poderão ser contatadas como Kyly, Brandili, Albany... 
- Comentamos que poderemos estar comentando os descritivos dos projetos 
finalistas ao Prêmio Catarinense, para troca entre empresas. 
- A próxima Boa Prática será substituída pelos assuntos de planejamento 2018. 
- Foi solicitado pelo Daniella que já comecemos a pensar em locais para o Encontro 
Catarinense de CCQ 2018, que provavelmente será sediado pelo regional Vale. 
Fernanda verificará associações das prefeituras de Indaial e Timbó. Simone verifica 
com a Albany e Priscila na Artex. 
-  a Data para o encontro deverá ser nos dias 14 ou 21/09/2018. 
- Para nossa próxima reunião deveremos trazer sugestões de treinamentos diferentes 
para aprovação do orçamento 2018. 

4.    

 

Plano de Ações 

Item Responsável Prazo 

Levar discussão NF do núcleo a reunião do estadual Daniella 20/11/17 

Verificar nas empresas se recibo digital será aceito Todos 30/10/17 

Verificar disponibilidade da Incofios participar de 
Workshop 

Eduardo 23/10/17 

Fazer contato com empresas Malharia Diana / Fachini 
Simone / 
Eduardo 

20/11/17 

Contatar locais para Encontro Catarinense 
Fernanda / 
Simone / 
Priscila 

30/10/17 

Pensar em treinamentos para o ano de 2018 par 
aprovação de orçamento 

Todos 11/12/17 
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Nº Assunto Detalhamento 

Mandar noticia uma vez por mês para o site. 
Conforme cronograma abaixo: 

Mês Empresa Mês Empresa 

Janeiro Ipel/Baumgarten Julho Baumgarten 

Fevereiro Rudolph Agosto Rudolph 

Março Baumgarten Setembro Ipel 

Abril Coteminas Outubro Farbe 

Maio Farbe Novembro Coteminas 

Junho Rovitex Dezembro Rovitex 
 

Todos Cronograma 

5.  Planejamento do Treinamento 2017 

Tipo de 
Treinamento 

Local Data Responsável Foco Objetivo 

Treinamento 
Líder 

23 Junho Farbe e Rudolph Trabalho em Equipe 
Foco no 

Resultado 

Supervisores 21 Julho IPEL Supervisores  

Treinamento 
Líder  

20 Outubro 
Coteminas e 

Rovitex 
Trabalho em Equipe  

6.  
Fechamento 

 A reunião foi muito produtiva, tivemos diversas trocas e 
conseguimos assimilar muito bem todas as ideias. 

 

Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1. 1
1 

 17/02/2017  Rudolph  Timbó  Farbe 
 Programa Promotor de Ideias 

Rudolph 

2.   28/04/2017  Baumgarten  Blumenau  Ipel  Projeto do grupo Baumgarten 

3.   23/06/2017  Farbe  Indaial  Coteminas  Lean&CCQ na Farbe 

4.   18/08/2017  Rovitex  Luiz Alves  Rudolph 
 Curso MDI para grupos de 

melhoria da IPEL 

5.   16/10/2017  IPEL  Indaial  Baumgarten  Incofios e Baumgarten 

6.   11/12/2017  Coteminas  Blumenau  Rovitex  Planejamento 2018 
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