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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � David   X 

02 � Anjo Tintas � Geani   X 

03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   XX 

04 � BRF – Herval d’Oeste � Maicon   X 

05 � Condor � Giselli   X 

06 � Duas Rodas � Sirley   X 

07 � Eliane Revestimentos � Andreia/Luan   X 

08 � Embraco � Definir x   

09 � Hospital São José � Marcia   X 

10 � Marisol � Andreia Rachadel  x   

11 � SENAI � Eliane/Adriana   X 

12 � Weg � Josiane/Orlando   X 

13 � Inplac � Savio   X 

14 � Ibema � Sheila x   

15 � Têxtil Farbe � Pollyane / Anderson   X 

16 � Aurora Alimentos � Diane / Nanci x   

17 � MCE � Zeno Ribeiro   X 

18 � IPEL � Fernanda / Deise   x 

19 � Coteminas � Priscila / Lidia   XX 

20 � Vanderlei/Vanessa � Lunelli   X 

21 � Rudolph � Marcelo   X 

22 � Rovitex � Filomena   X 

23 � Baumgarten � Daniela X   

24 � Tecnoblu � Eduardo   X 

25 � Copobras � Heder X   

26 � Três Irmãos � Juliana X   
27 � Irani Celulose � Joviano   X 

Total de Participantes: 21 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 81% 4 0 17 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

� Abertura 

o Direção | Coordenação 

o Apresentação Equipe de Melhorias 
Coteminas 

o Apresentação dos participantes. 

� Direção / Coordenação: o Gerente de RH da empresa Coteminas deu as 
boas vindas a todos. Foi também apresentado pela Priscila um vídeo 
institucional.  

� Apresentação do Grupo de Melhoria: Renovação. Projeto de adaptação 
de Foulard para tingimento de tecido, ocasionando pingos e manchas. 
Foi proposto colocar uma proteção de acrílico para não respingar no 
tecido. 

�  Apresentação dos participantes da reunião. 

02 

� Pendências  

o Levar brindes para os kits – sorteio no 
encontro 

o Levar sacolas ecológicas para montar 
kits e blocos anotação 

� Todos trouxeram brindes e ficará aqui na Coteminas para 
montagem dos kits.  

03 
� 17° Encontro Catarinense 

o Visita ao local do evento 

o Número de inscrições 

� Priscila comenta que está faltando a bandeira de Blumenau. 
Orlando irá verificar na WEG Blumenau.  

� Verificação de stand: Farbe, IPEL, Rovitex, Rudolph, Eliane, Hospital 
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N. Assunto Detalhamento 

o Divulgações | Patrocínios | 
Alimentação | Água | Gerador | 
Ambulância | Palestrante | Banda | 
Troféus | Medalhas | Som | 
Certificados | Cerimonial | 
Guloseimas | Imagem | Iluminação. 

SJ, Laboratório Búrigo, Águas de Joinville, Condor, Adlin, WEG, 
Aurora, IBEMA, Pioneiro Baterias, MCE. Ficaram 17 stands 
ocupados e serão 18 stands no total. Foi sugerido ter um stand com 
as informações do núcleo, porém, não aprovado. Geani sugere que 
o núcleo participe de outros eventos com stand para divulgar o 
núcleo, com previsão de uma verba no orçamento para participar 
destes eventos. Priscila irá enviar e-mail para verificar qual 
empresa gostaria de utilizar o stand que está sobrando. Resgatar os 
banners históricos para expor no Encontro. Verificar se estão na 
Brandili as canecas de acrílico que foram feitas no ano passado.  

� Nome no certificado: não colocar nome no certificado. Cada 
coordenador coloca do seu grupo.  

� Alteração de valor de inscrição para nucleado. Foi sugerido alterar 
o valor de R$ 70,00 para R$ 60,00 para os nucleados até o final das 
inscrições. Para o próximo ano, programar a despesa para antes da 
data do encontro. (Mês de agosto) 

� Passar o nome do representante da empresa e diretor para Polly 
para ser chamado e divulgado. No dia do evento, caso não tenha 
confirmado, avise com antecedência o protocolo para que o nome 
seja mencionado. Verifique se a grafia está correta e pronuncia.  

� Data limite para inscrição: limitar para 500 pessoas. Se tiver mais, 
terá que pagar uma ambulância. Já temos 347 inscritos e 30 não 
pagantes. Foram definidas no máximo 500 pessoas. Não tem data 
limite para inscrição, será feito até alcançar o número de inscritos.  

� Embraco: não vai participar do encontro, foi feito contato e 
confirmaram presença para essa reunião. Verificar situação de 
participação no núcleo.  

� Organização dos sorteios de brindes: Vanderlei e Orlando irão 
organizar os sorteios.  

� Responsável pela entrega dos kits: Eliane, Vanderlei, David, 
Anderson.  

� Empresas que necessitam de recibo terá a disposição esses 
documentos também no evento.  

� Coordenadores devem chegar com antecedência para não atrasar o 
início.  

� Água: teve 1.000 copos de doação da SAMAE. Águas de Joinville foi 
solicitado mas está em aprovação. Foi sugerido e aprovado a 
aquisição de 10 bombonas de água em comodato (R$11,00).  

� Coffee: aguardando retorno do SESI. Se não tiver, tem a empresa 
Mais Sabor, no valor de R$ 10,00.  

� Orçamento final: temos um custo total de R$ 33.000,00, destes são 
de patrocínio R$ 11.000,00, ficando o custo total de R$ 22.000,00. 
Sugestão para reduzir custo: retirar garçom (valor de R$ 500,00) e 
coordenadores auxiliam na arrumação das mesas. Priscila irá 
verificar se precisa de garçom (pelo menos um) para associação. 
Pessoas para auxiliar no coffee: Marcia, Sirlei, Eliane, Geani, 
Anderson, Giselli. Foi comentado sobre o valor de 2 pessoas para 
limpeza dos banheiros: R$ 180,00.  
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N. Assunto Detalhamento 

� Sorvetes: Sirley irá confirmar até a próxima semana (24 a 28/08.). 
Será assinado o contrato da pipoca e caso tenha sorvete não será 
feito pipoca. O valor do contrato da pipoca é de R$320.00, livre 
durante o horário do evento. (somente pipoca) 

� Alterar a data final de inscrição no site para 10/09.  

� Teremos a divulgação na TV Galega - gratuito.  

� Almoço: será no Recanto Silvestre, limitado a 200 pessoas, no valor 
de R$ 22,50 com bebida e sem sobremesa. Já temos um total de 
182 pessoas.  

� Verificar microfones para não faltar e não dar problema. Não deve 
ser custo da empresa que ira utilizar ou apresentar teatro. Este 
valor deve ser acrescentado no custo do Encontro, 
preferencialmente já dimensionar junto com sonorização, telão, 
etc.  

04 
� Financeiro 

o Informações da conta 

� Financeiros regionais: Sirley comenta que os financeiros das 
regionais não estão repassando as informações de pagamento das 
mensalidades das empresas via depósito, o que dificulta o controle 
de pagamentos. 

� Saldo e aplicações:  

o Saldo: R$ 17.859.43 

o Aplicado destes: R$ 12.000,00 

o Saldo Final: R$ 5.859,43. 

o Total aplicado: R$ 28.000,00. (já tinha aplicação de R$ 
16.000,00).  

� Os boletos de pagamento dos fornecedores do Encontro repassar 
para Sirley para pagar. Vanderlei informa que está auxiliando e caso 
tenham dúvidas podem falar com ele também. Ele assumirá as 
atividades de financeiro no próximo ano.  

05 
� Apresentação indicadores regionais 

o 1º semestre 2015 

� Apresentação dos indicadores: falta da IBEMA e Embraco. Situação 
Embraco: verificar a participação e cumprir o estatuto, novembro 
prazo limite para continuar participação. 

�  Indicadores:  

o Equipes: 1.267 equipes.   

o 7567 ideias registradas, sendo 3016 implantadas.  

o Pelo cenário que estamos vivendo, os números não 
estão ruins.  

� Foi comentado sobre a atuação e incertezas da atuação do grupo 
CCQ nas empresas frente à crise atual: percebe-se uma redução de 
pessoas, mas deve ser mantido e defendido o programa; há 
dificuldade em manter o programa pela redução de investimento 
para implementação das ideias; Lembramos que o nosso papel é 
reforçar a importância do programa na melhoria na crise, com 
ações e ideias de retorno, tentando minimizar também 
investimentos.  

06 � Informativo 
� Apresentação do informativo. Lembrem-se de enviar o depoimento 

do Diretor. Vamos seguir a ordem da lista de presença desta ata de 
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reunião. Próximas empresas: Adlin, Baterias, BRF e assim por 
diante. Será feito a cada 15 dias o depoimento, que deve ser curto 
de no máximo 4 linhas, com uma foto do diretor.  

07 
� Irani – Apresentação Programa 

o Discussão sobre a 
situação/participação 

� Fechamento da participação da empresa Irani como ouvinte para 
avaliação da continuidade. Apresentação das premissas do núcleo e 
adequação da empresa e do programa implantado hoje e propostas 
futuras. Possui todos os requisitos exceto a continuidade das 
equipes e número de participantes. Utiliza a filosofia Lean e Kaisen, 
sendo futuramente utilizado somente para projetos estratégicos. 
Sua filosofia de participação do núcleo está na “melhoria contínua”, 
tanto para os programas de melhorias quanto para o Lean. A 
empresa possui 4 semanas por ano de Kaisen por Unidade como 
meta, porém as empresas são formadas e desfeitas a partir da 
implantação / acompanhamento do projeto. Foi aberto pra 
discussão e amplamente falado das diferenças entre as duas 
metodologias (Lean e CCQ). Definiu-se por não ter a participação 
hoje da empresa em virtude do Estatuto não prever a metodologia 
Lean como principal ferramenta. Foi definido reavaliar no 
planejamento estratégico o tema melhoria contínua que possibilite 
outras ferramentas e aí considerar a participação da Irani e de 
outras empresas que tenham esses programas implementados. 
Voltamos a retomar contato no início do ano em 2016 para 
participação.  

08 
� Boa Prática / Estudo dirigido 

o Premiação 

� Geani - Anjo: apresentação da régua de pontuação, sendo o que 
pesa são os resultados gerados pela ideia (produtividade, redução 
de custo, foco em Saúde e Segurança, organização e melhoria no 
ambiente e também o tema meio ambiente), com as faixas de 
redução em R$. A premiação é um valor que deve ser gasto em 
encontro, viagens. A segunda forma de premiação é distribuição de 
brindes e, mesmo reprovada, ela tem pontuação e pode retirar um 
brinde (ex: caneta). Participação em amostras também é uma 
forma de reconhecimento, participação em treinamentos, etc. Os 
ciclos são realizados de Janeiro a Dezembro.  

� Fernanda - IPEL: Tem duas categorias de premiação: 1) Ver e Agir e 
2) PDCA. Possui 6 equipes formadas e iniciou atividades em Janeiro 
de 2014. Os ciclos também são realizados de janeiro a dezembro. 
Possui 4 escalas: A, B, C, D. A categoria “Ver e Agir” tem pontuação 
menor. As escalas possuem critérios distintos de valores e atuação. 
O reconhecimento vai de R$ 80,00 (que são convertidos em 
prêmios) até o valor de R$ 500,00.  As equipes com pontuação 
acima de 600 pontos concorrem a um final de semana com 
acompanhante em Hotel Fazenda. Outra forma de reconhecimento 
é a participação no Encontro.  

� Apresentação do Hospital SJ: Márcia destaca o trabalho das 
equipes mais pelo desenvolvimento em si do que pelo 
reconhecimento. Critérios de pontuação utilizados: regularidade 
das reuniões; organização da equipe; Projetos Ver a Agir 
implantados; Projetos PDCA implantados; projetos implantados 
com retorno financeiro / redução de custos; abrangência da 
melhoria; divulgação dos projetos implantados pela equipe; 
desenvolvimento e aprendizado; cidadania e voluntariedade. Faixa 
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de pontuação e premiação: Ouro – acima de 801 pontos: R$ 220,00 
por pessoa; Prata – de 601 a 800 pontos: R$ 150,00 por pessoa; 
Bronze – de 400 a 600 pontos: R$ 80,00 por pessoa. As pontuações 
são feitas conforme critérios do Manual das Equipes de Melhoria.  
Alguns padrinhos também ganham premiação ou algo simbólico. 
Um reconhecimento de grande impacto para os participantes é o 
reconhecimento da Direção.   

09 
� Assuntos Gerais 

o Treinamento sobre Dinâmicas 

� Geani solicitou para Ruarinho uma proposta para o treinamento de 
Dinâmicas. A sugestão dele é fazer primeiro uma matriz de 
competências para o coordenador de CCQ, destacando quais 
habilidades e competências um coordenador precisa. Também ter 
considera importante a abordagem de três temas: 1) como 
comprometer a liderança; 2) como estruturar um sistema de 
gestão; 3) processo de crescimento das equipes. Após identificar a 
matriz de competências, avaliarmos os treinamentos necessários. O 
valor da proposta ficou em R$ 2.000,00 para 8h de trabalho, sendo 
que ele trará uma pessoa para auxiliar nesse trabalho. Para o 
treinamento de dinâmicas também seria de 8h, e também com o 
valor de R$ 2.000,00. Após várias discussões sobre o Ruarinho, 
destacando seu conhecimento e afinidade com o programa CCQ, 
definiu-se manter a proposta e ver a disponibilidade dele no mês 
de outubro (segunda quinzena). Geani deve informar a data para 
Eliane para reserva no SENAI São José.  

10 
� Encerramento | Coffee Break 

� Próxima reunião: 19/11 – Aurora | 
Chapecó – Lançamento Regional Oeste 

� Lançamento do regional no dia 18/11. Lembrem-se de participar na 
noite anterior ao evento de abertura do Regional Oeste.  

� Próxima reunião:  

o Boa Prática: Premiação 

o Empresas para apresentar: Danieli, Giselli, Luan. 

11 � Visita na empresa � Visita ao local do evento. 

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 � Condor � São Bento do Sul � Padrão  � PDCA – Ibema  

05 � 20/08/2015 � Coteminas � Blumenau � Padrão 
� Premiação (Marcia, 

Fernanda, Geani) 

06 � 19/11/2015 � Aurora Alimentos � Chapecó � Padrão 
� Premiação (Danieli, Giselli, 

Luan) 

Figura 2 - Próximas Reuniões 2015 

 

Ações 
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N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Verificar bandeira de Blumenau na WEG  � Orlando 18/09/2015  

02 � Enviar e-mail sobre stand vago � Priscila 18/09/2015 
 
 

03 � Verificar situação Embraco � Márcia 18/11/2015  

04 � Verificar necessidade de um garçom (necessidade da 
associação) 

� Priscila 18/09/2015  

05 � Verificar se terá distribuição de sorvete � Sirley 
28/08/2015 

 
 

06 � Enviar depoimento e foto do diretor para Luan / 
informativo 

� Todos – conforme 
sequência da lista de 
presença  

-  

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.  


