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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.  � Baterias Pioneiro � Danieli/Ademir   X 

5.  � Condor � Giselli   X 

6.  � Coteminas � Priscila/Anna Laura x   

7.  � Eliane Revestimentos � Luan/Andreia   X 

8.  � Grupo Lunelli � Vanderlei   X 

9.  � Hospital São José � Marcia   X 

10.  � Inplac � Savio    

11.  � Marisol � Andreia Rachadel   X 

12.  � Excelência SC � Eduardo / Zenon   X 

13.  � SENAI/SC � Eliane   X 

14.  � Weg � Josiane/Orlando X   

15.  � Baumgarten � Daniela   x 

16.  � BRF - Concórdia � Daiane/Marcieli x   

17.  � BRF - Videira � Eliani x   

18.  � Ciser � Célio X   

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

20.  � Cardinal � Francisco/Guilherme Afastamento – 07/06/2016 

21.  � Copobras � Daiana/Pamela X   

22.  � Duas Rodas � Sirley X   

23.  � Elian � Josimar/Carla/Josiane   XX 

24.  � Embraco � Leonardo/Cleosdete X   

25.  � IPEL � Fernanda/Deise X   

26.  � Laboratório Burigo � Gisele / Lisdeise X   

27.  � Marlan Malhas � Ueslei / Liane / Neylor   X 

28.  � Móveis 3 Irmãos � Jocimar / Juliana   XX 

29.  � Oxford � Everaldo / Shirley / Vilson   XX 

30.  � Rudolph � Marcelo X   

31.  � Portobello  � Thaise/Nevinha X   

32.  � Rovitex � Filomena   X 

33.  � Sical � Érica / Ana Cláudia X   

34.  � Schulz � Ellen / Márcio X   

35.  � Textil Farbe � Priscilla / Josiane X   

36.  � Viqua � Deise / Carina X   

Percentual de Presença na Reunião ---- > 79% 3 00 11 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

� Direção | Coordenação 

o Apresentação dos participantes 
o Apresentação Equipe de 

Melhorias Condor 
o Missão | Visão | Valores 

� Giselli deu as boas vindas a todos. 

� Foi feita a apresentação de todos os presentes e uma leitura e reflexão 
sobre a nossa missão, visão e valores.  

� Apresentação da equipe de melhorias: Reduzir o tempo de ciclo de 
injeção do cabo de rolo de pintura. Problema: tempo do ciclo muito 
alto. Foi testado um material alternativo, com maior fluidez. 
Investimento de R$ 5.000,00 e um ganho de R$ 65.000,00.  



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 15/09/2016 Horário: 08h00 as 16h00 Local: Condor – São Bento do Sul 
 

Página 2 de 9 

 

N. Assunto Detalhamento 

02  
� Formação da chapa de eleição da 

diretoria 2017 

� Cada um comentou um pouco de cada cargo, do trabalho em equipe e 
da responsabilidade que isso gera. Foi comentado também as 
experiências de cada um com a função. Segundo a Geani, o presidente 
tem que participar do Estadual, o que foi debatido e confirmado, sendo 
redefinido como se a pessoa for presidente do Estadual, tem que ter 
disponibilidade para participar do Estadual. Foi comentado sobre a 
comunicação de composição de chapa e houve comentários de que não 
houve divulgação ou não souberam disso. Geani comenta que estamos 
com problemas de comunicação entre Estadual e Regional. Foi 
comentado sobre a necessidade de que a formação de chapa e eleição 
seja mais discutida no Regional. Foi discutido sobre a abertura para 
discussão, que precisa ser mais aberta e ampla para todos. Quando se 
fala em “sempre foi assim”, o que se espera é transmitir cultura. Foi 
amplamente discutido sobre respeitar a experiência de quem está há 
mais tempo e também saber ouvir os mais novos. 

� Vanderlei comenta que o conselho fiscal pode ter uma atuação maior 
no acompanhamento das contas. Sirley comenta que a avaliação é feita 
no final do ano. Josimar comenta que participou de um outro conselho 
em que a prática é de reunir-se e verificar a cada 3 meses a análise das 
contas. Aline comenta que pode ser feita a cada duas reuniões para 
otimizar o encontro, sendo feito a cada 4 meses. Sugere que seja 
encaminhado e na reunião de 4 em 4 meses seja feito o fechamento da 
análise. Esta proposta foi aprovada.  

� Márcia comenta que a disseminação e desenvolvimento de tarefas em 
conjunto é muito recomendado para a gestão seguinte, bem como a 
comunicação, que as coisas sejam feitas em parceria. Ex: este ano 
tivemos algumas atividades centralizadas no financeiro e no RP. Foi 
comentado que a pessoa precisa saber fazer para em caso de 
necessidade, conseguir cumprir sua função. É necessário fazer 
planejamento. Fica registrado que a segunda pessoa precisa saber 
executar as tarefas do primeiro na sua ausência. Foi comentado 
também que as regras de prazos de pagamento e de recebimento serão 
amplamente divulgadas para que todos tenham ciência e planejamento 
e para que estas questões sejam cumpridas. 

� Após os comentários sobre a participação e funções de cada um, foi 
aberto para que cada um manifestasse seu interesse em cada uma das 
funções e validado os nomes. Como para vice-presidente temos 2 
interessados, na próxima reunião será feita a eleição para esta função. 

� Diretoria: 

o Presidente – Andreia Rachadel 

o Vice-presidente – Luan – Eliane / Dani - Baumgarten 

o Secretaria – Eliane Nunes da Silva 

o 1º Relações Públicas - Giselli 

o 2º Relações Públicas – Danieli - Baterias 

o 1º Tesoureiro - Vanderlei 

o 2º Tesoureiro – Jocimar – Móveis 3 Irmãos  

� Conselho Fiscal: 

o Presidente – Sirley – Duas Rodas 

o Secretaria – Filomena - Rovitex 
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N. Assunto Detalhamento 

o Suplente – Giselli - Condor 

o Suplente – Josimar - Elian 

o Suplente – Juliana – Móveis 3 Irmãos 

o Suplente – Aline - Aurora 

03  

� Pendências | Andamento 

o Levar canetas/blocos do Núcleo 
para o Encontro 

o Levar brinde para o Encontro 
Catarinense (01 por empresa) 

o Finalização/registro estatuto 
atualizado 

o Desligamentos/afastamentos 
o Aplicação da ferramenta 

Planejamento e Gestão 
o Formação de chapa (Eleição 

diretoria Nov/16) 
o Divisão das tarefas (diretoria) 

� Canetas e blocos: Todos trouxeram o que tinha nas empresas e será 
disponibilizado no dia do Encontro.   

� Brinde: todas as empresas trouxeram o brinde. Quem não trouxe irá 
trazer no dia.   

� Estatuto foi atualizado e autenticado. Já está disponível na página. 
Márcia lembra que é importante informar para as novas empresas. 
Atualizar a declaração de recebimento do estatuto. (termo de adesão).  

� Eliane faz a leitura das empresas afastadas e desligadas. Foi 
questionado sobre a participação da WEG pois não tem mais o CCQ 
implantando, houve alteração para Kaizen. Márcia irá entrar em 
contato entrar para ver a participação deles. Embraco irá ficar somente 
no Regional Norte. Sirley apresenta uma proposta de entrevista de 
desligamento, sendo considerada importante sua utilização. Sirley irá 
encaminhar para Luan criar o formulário e será utilizado de agora em 
diante, quando a empresa solicitar desligamento. Atualizar também o 
POP.  

� Aplicação da ferramenta de Planejamento e Gestão: algumas empresas 
conseguiram desdobrar as ações. Sugestão para a próxima reunião: 
cada um apresente a sua prática de planejamento para troca de 
experiências. Foi comentado sobre aproveitar a metodologia de 
aplicação da satisfação dos circulistas com o programa e também 
pesquisar o motivo que os demais profissionais da empresa não 
participam do CCQ. Geani irá formatar o documento da pesquisa e 
disponibilizar para todos. 

04  

� Financeiro 

o Informações gerais da conta | 
Previsões de pagamentos 

o Fechamento da conta Bradesco  

o Padronização atividades 
(datas/formulários 
estabelecidos) 

o Saldo em conta: R$ 4.193,09 

o Aplicação: R$ 27.565,88 

o Saldo: R$ 31.758,97 

� Desse valor ainda faltam:  

o pagamento do curso de Coordenadores (Talento 
Consultoria): R$ 1.149,66. 

o Pagamento das Inscrições do Encontro: aproximadamente 
R$ 8.000,00.  

o Pagamento das Despesas do Encontro: R$ 15.537,00.   

� Vanderlei apresentou o formulário para movimentação financeira 
(transferência, pagamento boleto), que deverá ser utilizado para toda 
movimentação financeira que for solicitada. 

� Foi alterado também o prazo para solicitação de pagamentos: todo 
pagamento será efetuado toda quinta-feira. Prazo para entrega de 
boleto e NF: até terça-feira que antecede a quinta. Ex: se o pagamento 
é dia 15/09, entregar até 13/09. 

� Vanderlei comenta que toda solicitação de pagamento deve ser feita 
com cópia para presidente e 2º tesoureiro. 

� Foi comentado que o Núcleo não utiliza nota fiscal, a prefeitura não 
liberou, pois não temos nenhuma receita tributável e não presta 
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serviço. Caso alguma empresa necessite, será emitido um recibo.  

� Vanderlei comenta que, se possível, sempre que solicitar prestação de 
serviço, solicitar boleto para pagamento para não gerar despesas 
bancárias.  

� Geani sugere que o procedimento de compras seja revisado com estas 
novas regras e processos. (Vanderlei) 

� Conta Bradesco: a conta foi finalizada com os documentos 
providenciados. Estava sendo cobrada uma taxa de R$ 70,00 que estava 
sendo coberta pelo pagamento de mensalidade da empresa Embraco, 
que depositava naquela conta.  

� Procuração: Marcia comenta sobre a procuração que estava ainda com 
o nome da gestão da Gislaine. Sugere que seja alterada a cada gestão 
do núcleo. 

05  
� 5º Prêmio Catarinense de CCQ 

o Sugestões de melhoria para o 
Prêmio 2017 

� Geani comenta que o fechamento e divulgação precisam ser feito logo 
após a visita. Comenta que esse prazo precisa ser revisto para que a 
empresa tenha logo o resultado (relatório e pontuação emitidos 
juntos). 

� Geani comenta que ter um formulário padronizado também dificultou a 
escrita do projeto, ter as informações mínimas e deixar a empresa 
descrever o processo, não se limitando ao anexo/formulário. Sugere 
um treinamento para escrita do projeto. 

� Verificar os critérios da tabela de pontuação. A pontuação acaba 
impactando em mais de uma vez. 

� Vanderlei sugere que tenha um momento no final da avaliação in loco 
de repasse informal. 

� Que os regionais já verifiquem quem tem disponibilidade para ser 
avaliador no ano seguinte.  

� Sugerido ver um projeto bem escrito para utilizar como modelo, 
alterando nome de empresa e nome do projeto.  

� Definir as regras de apresentação para o Encontro, como equipamentos 
que podem ser utilizados, quais pessoas podem participar. Detalhar o 
que/como para a apresentação em palco. 

� Fazer roteiro para a viagem/visita (otimização do tempo e recursos. Ex.: 
aluguel dos carros). Andreia comenta que deve ser alinhado aos 
coordenadores para verificar a proximidade das empresas e logísticas. 

� As empresas devem encaminhar os requisitos para entrada nas 
empresas. (Padrão de EPI). 

� Vanderlei comenta que os próximos avaliadores avaliem os 
documentos disponíveis e sugiram alterações. 

� Tempo de avaliação na empresa. Geani comenta que a visita deve ser 
divulgada na empresa, é um momento de divulgar o núcleo, chamar o 
supervisor, diretor para apresentar os representantes do núcleo.  

� Vanderlei comenta que para o próximo ano deve ser feito um 
orçamento/planejamento para o prêmio (Voos, hospedagem, etc).  

� Giselli comenta que na próxima reunião já se tenha os avaliadores, para 
que já iniciem a avaliação dos documentos (regulamento, etc).  

� Márcia comenta que deve ser um por regional, trazer na próxima 
reunião os nomes dos voluntários.  

� Aline comenta que a visita foi bem proveitosa e que é importante ter a 
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devolutiva dos pontos a melhorar. 

06  

� Apresentação Ações Regionais  

o Regional Norte 

o Regional Sul 

o Regional Vale 

o Regional Oeste 

� Regional Norte: estão com novas empresas, totalizando 15. Esta 
reunião teve a participação de empresas do regional norte; Não 
colocou ações para o segundo semestre para ter foco no Encontro.  

� Sul: teve o DVAL para líderes e percebe-se que em todo treinamento é 
motivação para os participantes. Estão com 6 empresas. Última 
empresa foi a SICAL. Curso coordenadores foi bem positivo, realizado 
esta semana.  

� Vale: Estão em 06 empresas no regional e em contato com outras 03 
novas. Tem a empresa Incofios que tem interesse em participar da 
região. Fez o treinamento com líderes e supervisores. Estendeu a 
reunião para tarde para apresentação de ferramentas da qualidade o 
que utilizam.  

� Oeste: 4 empresas. Unoesc já preencheu a documentação, mas estava 
errado. Vão corrigir e enviar. Irão participar por um ano. Poli-nutri irá 
participar por 3 reuniões para avaliar. Ogochi: irá participar da reunião 
em novembro e do encontro para avaliar a participação. Irão fazer um 
treinamento, estão negociando a data. 

07  

� Boa Prática - Programa CCQ Lunelli 

o Apresentar os critérios de 
avaliação e premiação das 
equipes 

� Vanderlei apresentou a missão, visão e valores do Programa. O evento 
agrupa as equipes. Par ao evento é disponibilizado os stands e as 
equipes que organizam o seu espaço, com recursos próprios. Há 
entrega de um troféu. Marcia comenta que pode ser premiado o stand 
mais criativo. Andreia comenta que tiraram esta premiação do mais 
criativo pois tinha alterado o foco da mostra: preocupavam-se em 
decorar o stand e não em apresentar o projeto. Geani comenta que o 
foco deve ser na criatividade da equipe em apresentar o projeto e não 
em decorar o stand. David comenta que dão o valor igual pra todos e 
eles utilizam como querem para decorar. Apresentação das fotos do 
evento. Um diferencial é o sorteio de uma viagem para os funcionários 
que vão fazer a visita, como incentivo para a participação de todos da 
empresa no evento. Esta viagem é também dos grupos destaques. 

� Outra premiação deste ano foi a entrega de um vale de R$50,00 em 
mercadoria na loja para as equipes inscritas (para cada integrante 
expositor).  

� Não tem régua de pontuação. O ciclo fecha na amostra. A equipe leva o 
seu melhor projeto. É feito um acompanhamento do desenvolvimento 
do projeto, dados de indicadores e encaminhado os resultados para os 
supervisores. São 3 equipes que se destacam, uma em cada valor:  
simplicidade, entusiasmo e obsessão por resultados.  

� Aline da Aurora comenta que utiliza a régua para compor 70% da 
pontuação, os demais 30% são da apresentação na mostra. Andreia 
comenta que a participação na mostra faz parte da régua de 
pontuação. Discussão sobre régua de pontuação e análise baseada em 
valores. Daniela comenta que a premiação não pode virar o foco.   

08  

� Boa Prática - KaizenWEG 

o Apresentar Programa 
(Metodologia | Adesão | 
Resultados) 

� Não foi apresentado, representantes não estavam presente. 

09  
� Discussão em grupo 

o Como garantir mais qualidade 

� Ideias para sair um pouco do Ver e Agir. Na Adlin, o PDCA trouxe o uso 
do A3. O A3 traz o uso de ferramentas no próprio formulário. A 
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nos projetos (engajamento para 
uso das ferramentas)? 

o Com o cenário atual como as 
empresas estão trabalhando os 
reconhecimentos/brindes? 

aplicação desta ferramenta na empresa Duas Rodas trouxe a 
participação e envolvimento de outras pessoas da fábrica, de outros 
setores, pela aplicação e pelo conhecimento do método. Na Adlin tem 
100 projetos de Lean em andamento, no método em A3.  

� Comentou-se sobre a dificuldade de trazer o supervisor como parte do 
processo.  

� Premiação: vale do supermercado e na Havan. Na Marisol, é elaborado 
um catálogo com os brindes para escolha. Viagem ou passeio também é 
reconhecido pelas equipes. Na Marisol, também é feito uma 
confraternização em pizzaria, com as despesas pagas, exceto bebida 
alcoólica. Os supervisores e gerentes também são convidados. 
Premiação intercalada também é importante pois não deixa para o final 
do ano e estimula as equipes durante o ano. Cumprimento do Manual 
do CCQ, seguir os critérios do Manual também pontua. Há também 
reconhecimento com cesta de café da manhã.  

� Treinamento dos Coordenadores: próximo em Blumenau. Núcleo paga 
50%. Valor R$ 175,00.  

10  

� 18º Encontro Catarinense de CCQ – 
21/10 

o Inscrições (registrar o valor R$ 
15,00 para nucleados) 

o Organização geral | Patrocínios | 
Divulgações | Camisetas 

o Visita ao local do Encontro 
Catarinense 

� Já temos 123 inscritos. 100 já reservaram o almoço.  

� São 17 stands: Baumgarten, Eliane, IPEL, IPEL (patrocínio), Adlin, 
Aurora, BRF – Concórdia, Águas de Joinville, Schulz, Condor, Rovitex, 
Duas Rodas, Excelência (institucional), Elian, Laboratório Burigo, 
Copobras, Baterias Pioneiro.  

� Os vídeos dos patrocinadores devem ser encaminhados para a Giselli 
para compor um único arquivo. Serão visualizados nos intervalos, no 
início e final do evento. 

� Bombeiros solicitaram oficio e ART informando que não há perigo nos 
equipamentos utilizados pela empresa contratada. Vai custar R$ 250,00 
a ART. Bombeiro voluntário para atuar, que será da Condor, sem custo. 
Quanto à apresentação de hip hop será R$ 400,00. Para a apresentação 
do Hino, serão necessárias 50 cadeiras no palco. Giselli solicita apoio 
para retirar as cadeiras do palco o mais breve possível. Neste 
momento, passar um vídeo para o público. Geani irá verificar o 
pagamento do palestrante. Café ficou R$ 23,00 com a taxa de limpeza. 
Falta ver a água, mas será verificado bombonas. Será verificado 
patrocínio da SAMAE. Medalha e troféu: 7 por equipe. Custo total do 
evento: R$ 15.537,00.  

� Vanderlei comenta sobre o palestrante, se está alinhado o tema com 
ele. Márcia comenta que foi feito reunião com ele ontem e alinhado à 
demanda, tem um foco de conhecimento mais voltado para a inovação, 
mas sabe trabalhar em com grande público. 

�  Foi comentado sobre a preocupação da linguagem utilizada na 
palestra. A ideia é envolver as pessoas que estão assistindo.  

� Será realizada uma atividade que é disponibilizar um painel e post it 
para que as pessoas coloquem a resposta de duas perguntas: O que eu 
posso ensinar? O que eu posso aprender? Dois temas ele comentou 
que será abordado: mapa mental e circulo de ouro. Ver no local hoje 
onde colocar os painéis e solicitar que os circulistas preencham.  

� O local será liberado na quinta para montagem.  

� O almoço será servido a partir das 10:30h. Os coordenadores precisam 
estar aqui antes, na quinta-feira.  
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� Foi definido que não será feito inscrição no local.  

� Estacionamento: a rua será fechada próximo ao local.  

� Inscrição: diretor paga inscrição. Coordenadores e equipes de 
apresentação não pagam.  

� Divulgação: não está sendo feito em rádio, pois tem pouca vaga. 
Divulgação no site e divulgar no Facebook.  

� Valor de inscrição de R$15,00 para nucleados. Estimativa de 567 
pessoas. As vagas estão limitadas. Desta forma, não será necessária a 
divulgação. 

� Cerimonialista: Célio da Ciser. Os nomes dos diretores presentes devem 
ser passados para Andreia e Giselli.  

� Certificado: Luan vai criar o layout. Encaminha para os coordenadores o 
arquivo e quem tiver necessidade, solicita ao coordenador a impressão.  

� Stand: mesa, tomada (3.00 x 2.60). A organização é de responsabilidade 
da empresa.  

11  

� Próxima Reunião: 24/11 | SENAI – 
São José 

o Levantamento das necessidades 
para 2017 

o Trazer sugestões de melhorias 
para o Prêmio CCQ 2017 

� Fechamento: produtiva; pauta extensa e foi cumprida, importante que 
haja consenso; momento de aprendizado e troca; crescimento; 
agradecimento pela dedicação, empenho; gratidão;  

� Próxima reunião: trazer levantamento das necessidades para 2017. O 
planejamento será feito em janeiro do próximo ano.  

� Próxima reunião: trazer sugestões de melhoria para o Prêmio 2017. 

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 

 
 
 
 

Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 28/01/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão � Planejamento 

02 � 17/03/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão � Pesquisa Luan 

03 � 19/05/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão � Temas diversos 

04 � 21/07/2016 � INPLAC � Biguaçu � Padrão  � -  

05 � 15/09/2016 � Condor � São Bento do Sul � Padrão � Premiação (Vanderlei)  

06 � 24/11/2016 � SENAI/São José � São José � Padrão 

� Minhas Ideias Criativas (Priscila) 

� PDCA (Andreia) 

� Kaizen (Orlando – WEG) 

Figura 2 - Próximas Reuniões 2016 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Consultar contabilidade a respeito da frequência de 
emissão da procuração. 

� Vanderlei 10/09/2016  

02 � Verificar participação da WEG � Márcia 24/11/2016  

03 � Disponibilizar entrevista de desligamento e POP � Luan 24/11/2016  
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

04 � Atualizar o termo de adesão e termo de recebimento do 
Estatuto e disponibilizar no site 

� Eliane 24/11/2016  

05 � Apresentação da prática de planejamento � Todos 24/11/2016  

06 � Formatar pesquisa e disponibilizar para todos � Geani 24/11/2016  

07 � Revisão do procedimento de compras � Vanderlei 24/11/2016  

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 

 


