
 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 13/05/2014 Horário: 08h30 as 16h30 Local: SENAI/SC – São José 
 

Página 1 de 7 

 

 

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Daniela   X 
02 � Anjo Tintas � Geani/Gisele   XX 
03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   XX 
04 � Brandili � Fábio    X 
05 � Condor � Giselli   X 
06 � Duas Rodas � Sirley/Sabrina   X 
07 � Eliane Revestimentos � Fabiano X   
08 � Embraco � Edicarlos / Leandro   XX 
09 � Hospital São José � Marcia   X 
10 � Marisol � Hermes    X 
11 � Rovitex � Filomena Afastamento 6 meses 
12 � SENAI � Eliane/Adriana  X X 
13 � Weg � Orlando   X 
14 � Inplac � Raquel / Fabiana   XX 
15 � Ibema � Jaime   X 
16 �  �     
17 �  �     

Percentual de Presença na Reunião ---- > 93% 01 01 13 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

ABERTURA 

Direção SENAI 

 

Apresentação dos 

participantes; 

�  Boas vindas 

� Apresentação dos participantes 

� Eliane justifica a correção memória de reunião anterior, com a ausência justificada da Sirley – 
Duas Rodas. 

02 

APRESENTAÇÃO Boa 
Prática 

 

IST e ISI 

 

� Apresentação dos IST e ISI do SENAI 
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N. Assunto Detalhamento 

03 

Estudo Dirigido 

 

Sistemas utilizados no 
acompanhamento e 
cadastro de ideias 

 

Definição próximo tema 

� Estudo Dirigido: Giselli apresenta o Portal de Ideias utilizado pela Condor. É um sistema 
informatizado e todos tem acesso (também por toten). Há um link na intranet. Após o 
cadastro da ideia, é feito triagem, avaliação, conceituação, implementação e implantação. A 
pessoa consegue visualizar suas ideias e pontuação, acompanhamento os passos / etapas do 
processo. A premiação é feita com a maior pontuação. Possui BI linkado ao sistema. Iniciou 
em Junho de 2013 e teve uma boa participação no início porém vem decaindo os registros. É 
possível visualizar relatórios diversos, entre eles os funcionários que dão mais ideias, consulta 
do status, comentários que o colaborador avaliador fez, etc. Na Embraco também possui 
sistema informatizado e todos tem acesso. Na empresa Adlin também há sistema 
informatizado, que foi desenvolvido internamente por empresa contratada. Pode-se incluir 
foto da sugestão ou ideia. Na empresa Marisol o sistema de avaliação dá uma importância 
maior para os projetos implantados do que para as ideias apresentadas. O sistema controla a 
produtividade do grupo e o que vale é pontuar ideias. Na Anjo Tintas também fica na intranet 
e a ideia sugerida já deve apresentar a proposta, resultados e o custo de implantação. Há 
pontuação por equipe e individual. 

� Próximo tema: foram levantadas diversas ideias de sugestões de temas: treinamento – Turn 
over – como o CCQ pode auxiliar na integração e retenção das pessoas do programa; percebe-
se um pouco de dificuldade de motivar as pessoas a continuar nos grupos; não se percebe 
mais um “orgulho” de trabalhar na empresa; técnicas de motivação para as equipes de CCQ 
(esse tema foi discutido na reunião anterior); fazer da participação no CCQ um diferencial na 
carreira; tópicos definidos: cada empresa verifica como o CCQ pode reter; como divulgar o 
sistema;  

 

04 Intervalo coffee � Todos 

05 

Financeiro 

 

Saldo de contas 

 

Revisão Regimento 
(avaliação advogado) 

 

� Status do Estatuto: 

� Valor em Caixa: R$: 13.810,00 conta. Irá passar para aplicação.  

� Valor aplicado: R$: 29.232,00 aplicado. 

� Revisão regimento: prefeitura passou artigos para consulta para adequar estatuto para 
ser isento de ISS. Sirley e Dagoberto (que escreveu a primeira versão) irão revisar e 
trarão proposta para ter isenção. Está em andamento. Próxima reunião irá trazer. 

06 Almoço � Todos 

07 

 

Núcleos Regionais 

 

Vale 

Sul 

Norte 

 

 

� Vale - Fabio: fez TEAL. 38 participaram. Treinamento do coordenador do CCQ: um só 
para estadual. Tem coordenadores novos que querem participar. 

� Sul - Marcia: desligamento de uma empresa e afastamento de outra. O treinamento Teal 
para supervisores será no dia 29/05. Workshop de líderes e gestores para junho. Fazer 
um encontro de diretores com o tema como manter o CCQ na empresa: Eliane verificar 
SENAI São José para fazer o encontro em agosto – mais ou  menos 80 pessoas – no dia 
19/08. Sala para coffee e auditório, período da tarde. Verificar Falconi para dar palestra 
ou Ruarinho. Edicarlos irá entrar em contato.  Inplac irá verificar com Costão do 
Santinho.  

� Norte - Giselli:  tiveram também desligamentos de empresas. Cesar: não participou das 
últimas reuniões, não participou da reunião da Schutz, foi enviado email desligamento.  
No dia 20/05 tem treinamento para Supervisores. Psicóloga irá ministrar. Atualmente 
tem 9 empresas participando, eram 15. Contato da Porto Belo e Aurora e Klabin 
(Biguaçu): solicitaram informações. Orlando disse que agendou com Porto Belo para 
apresentar. Café Iguaçu do PR também mostrou interesse.  
� Levantar a relação de empresas participantes e seus representantes – Vale 

Passar logos também e atualização das empresas. Eliane passar logo do SENAI 
para Daniela.  
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N. Assunto Detalhamento 

08 
 

Relações Públicas 

� Sacola / brinde compra: apresentação da foto da sacola. Foi solicitada a compra e 
aprovada. 

� Arte 15 anos Núcleo Divulgação Banner site: foi feita a logo mas não está no site. Fabiano 
incluirá logo no site.  

� Atualizações site (chat – espaço para dúvidas, fórum de discussão): fez contato com 
empresa, previsão era inicio de maio, mas ainda não está concluído.  

� Indicadores Núcleo: foi aprovado para fazer atualização (400,00). Evolução do núcleo nos 
anos.  

� Modelo padrão para apresentação – Enviar logo SENAI para Daniella. Será atualizada e 
publicada como está até sexta. Sempre que as logos foram revisadas, deve ser feita 
atualização da apresentação. 

� Criação do novo certificado com a nova logo: Jaime irá verificar com Scheila. Importante 
que a Scheila participe dos encontros.  

� Documentação dos encontros anteriores (artes, flyers, folders, etc): Geani encaminhará 
para Scheila. 

� 2ª relações públicas: uma pessoa para auxiliar o Fabiano. Daniella irá verificar com 
Adriana para assumir essa função – responderá até sexta. Caso a Daniela não possa, 
Marcia se disponibiliza. 

� Facebook – depende da atualização do site. Esta segunda pessoa de RP irá auxiliar na 
atualização. 

09 Almoço � Todos 

10 Prêmio Catarinense  

� Inscritos: prorrogada a inscrição até 31/05. 
� Modelo de troféu e medalha: Giselli apresentou os modelos dos troféus e medalhas para 

o Encontro: 2 modelos de acrílico, um com a base verde e outro com a base vermelha. A 
base escolhida foi a verde. Valor: 1º lugar: R$115,00; 2º lugar: R$ 108,00; 3º lugar: R$ 
104,00. Orlando irá orçar com outro fornecedor. 
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11 

 

Encontro Catarinense 
15 Anos Núcleo  

 

 

 

� Palestrante: escolhida Lena Souza, com o valor de R$ 3.000,00 – 1h30min de palestra 
+ deslocamento e hospedagem. 

� Orçamento camisetas – amostras – tamanhos. O valor da camiseta ficou em R$ 10,90 
e a pólo R$ 22,90 (camiseta com logo na frente em 3 cores). Foi definido ficar só com 
as camisetas. Orlando irá orçar e Sirley também. Giselli enviará logo para orçamento 
das camisetas. Incluir nas costas a frase “Você também pode fazer a diferença”. 

� Compra das taças: Helder informou que aumentou em R$ 32,00. Aprovado. 
� Definição horário organização stand e credenciamento: organizar stands no período 

da manhã e o credenciamento ao meio dia.  
� Programação: 

� 12:30 - Credenciamento 
� 13:00 – Abertura -  banda estará tocando; hino nacional, vídeo do 

núcleo, boas vindas (presidente);  
� 13:30 – apresentação dos projetos;  
� 14:30 – amostra; 
� 16:00 – coffee + apresentação cultural + sorteio de brindes; 
� 16:30 – Palestra 
� 18:00 – Premiação, sorteio de brindes, encerramento. 

 
� Banner com histórico do programa – “Por que estou no Núcleo Catarinense?”:  
� Stand – história do núcleo-evolução: colocar por ano as empresas que faziam parte. 

Eventos realizados no ano. Fotos. Prêmios dos encontros – expor este material em 
forma de túnel do tempo. Agrupar em painéis na parede – em banner. Geani e 
Marcia irão verificar com agência de mercado a criação de banners, flyers e panfletos 
para ficar padrão.  

� Avaliar custos totais do evento: foram apresentados os custos do evento, conforme 
imagem abaixo: 

Descrição Quantidade Unitário Total Obs.

Aluguel Socap 11/09 a 12/09 R$ 2.172,00 R$ 2.172,00 Pode baixar 

Aluguel Centro de Eventos 11/09 a 12/09 R$ 300,00 R$ 300,00 Ok 
Aluguel Pavilhão da Igreja 11/09 a 12/09 R$ 724,00 R$ 724,00 Ok 
TOTAL ALUGUEL 11/09 a 12/09 R$ 3.196,00
Coffe Break 550 Pessoas R$ 10,00 R$ 5.500,00 Ok 
Bolo 60Kg R$ 25,00 R$ 1.500,00 Ok 

Bolo decorativo 3Kg R$ 30,00 R$ 90,00 Ok 
Almoço 500 R$ 28,00 Ok 
Stands para Mostra (2x1) 19 R$ 150,00 R$ 2.850,00 MS Feiras
Decoração R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Pode baixar 
Som ambiente / Filmagens R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 NZ – som 

Mestre de Cerimônias R$ 350,00 R$ 350,00 OK 

Apresentação Artística R$ 300,00 R$ 300,00 Ok 

Banda Austríaca para Hino R$ 0,00 R$ 0,00 Ok 

Palestra R$ 3.000,00 R$ 3.500,00

Camisetas R$ 5.900,00

Taças R$ 585,00

Trofeus e medalhas

Banners

Banner do palco R$ 800,00

Material de divulgação

Fotos durante o evento R$ 950,00 R$ 950,00 Bárbara Felder 
R$ 30.021,00

E
st

ru
tu

ra

Total Geral (parcial)  
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N. Assunto Detalhamento 

12 Encontro (Continuação) 

� Arranjos de mesa: Danieli irá verificar pequenos arranjos para colocar nas mesas. 
� Almoço: alterar os tipos de carne: foi verificado que está repetido. 
� Coffee: colocar mais salgados em virtude do bolo que será servido. 
� Decoração: o valor pode baixar. Convidar as meninas para a próxima reunião para 

avaliarmos os itens. 
� Telões: serão 2 ao lado dos palco. 
� Carta patrocínio: Sirley irá tentar com HSBC e outras empresas. 
� Banner palco: Hermes orçou e sairá R$ 800,00. O tamanho será de 8m x 2,90m. Daniela 

(Adlin) irá verificar um frete cortesia para levar o banner. 
� Foi solicitado que Danieli e Almir já passem os contratos dos fornecedores do encontro 

para Giselli analisar e assinar, agilizando contratações.  
� Rádio: foi comentado que é mais válido dar entrevista e explicar o evento do que fazer 

cobertura local.  
� Trazer materiais dos eventos anteriores (blocos, canetas, etc) para distribuir nos 

treinamentos e eventos regionais para acabar com estoque que não pode ser 
reaproveitado nos eventos maiores. 

13 
 

Visitas e Benchmarking  

 

� Evento AGQ: Norte: 9 participantes. Foram compradas as passagens aéreas. 
Deslocamento até o evento: alugado carro. 

� No sul tem 7 inscritos – micro-ônibus: 900,00. Vale: avião de Curitiba até POA e vai até 
Gramado de translado. Giselli irá participar do painel, apresentação do Núcleo. Anotar 
tudo que puder para benchmarking.  

14 

 

Treinamentos:  

 

TEAL 

 

� Orçamento CEEL – SENAI/SC: apresentado o orçamento: quartos + café da 
manhã. 

� Orçamento COTEMINAS: gratuito. Só paga a empresa do Teal. 
� Orçamento Palmas Hotel e SPA e Águas de Palma: possui melhores condições e 

apesar do valor ser maior do que o SENAI, tem 4 refeições incluídas.  
� Analisado os orçamentos e ficará em torno de R$ 9.000,00 o evento. Foi definido 

aguardar para realização do evento de 15 anos e encontro de diretores para analisar o 
caixa restante. 

� Treinamento coordenadores: fazer um treinamento para os novos para final de julho. 
Lançar data com local aberto (Geani).  

15 Afastamento e 
desligamentos 

Empresas Núcleo 

� O que podemos realizar para manter e trazer mais empresas para participar do núcleo? 
� Desligamento de 8 empresas do segundo semestre do ano passado até agora. As 

empresas continuam com CCQ. Falta experiência das coordenações, treinamentos. 
Alguns treinamentos a empresa tem que oferecer, mas o treinamento de coordenadores 
deveria ter. CCQ é filosofia. O núcleo é importante pela troca. Avaliar se é importante o 
núcleo crescer e com que qualidade. O que fazer para que cada núcleo saia do estágio 
em que se encontra. Pensa em rever os conceitos (premiação em dinheiro). As pessoas 
de contato saem da empresa e não se pode retomar o CCQ. Uma ação que pode ser feita 
é: 1) Adesão: ir na empresa e estabelecer mais contatos. 2) analisar o programa da 
empresa nas visitas e reuniões, avaliando se não está em declínio. Tentar resgatar 
aquelas que desligaram. Estão todos os regionais com 9 empresas participantes. Enviar a 
ata para os representantes. 

16 Reunião 

� Alteração das datas das próximas reuniões 
� 15/07 – alterada posteriormente para 29/07. 
� 07/10  
� 18/11 
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N. Assunto Detalhamento 

17 Encerramento 

� Fabio: positiva; proveitoso. Discussão sobre o que cada um está fazendo.  
� Daniela: evoluiu da última reunião, com assuntos definidos, importante a troca, bem 

proveitosa. 
� Sirley: pauta extensa mas foi atendida, envolver nossos diretores na percepção do que é 

o programa.  
� Daniela: bem produtiva, está se adaptando. 
� Ademir: reunião produtiva, foram tiradas dúvidas com Orlando do evento. Talvez cada 

reunião reler a ata.  
� Orlando: agradece o SENAI; bem produtivo. 
� Fabiana: interessante o portal de ideias, parabeniza o evento; 
� Raquel: há pouco tempo na empresa, empresa está aberta para retomar o CCQ; 
� Hermes: Ademir compartilhar o que precisa para o evento e considera que deve 

aumentar o número de empresas participantes, fomos produtivos.  
� Jaime: elogia a pauta, organização. Considera que empresas novas tem muito a aprender 

com as empresas mais antigas.  
� Geani: busca motivação pelo núcleo. 
� Anjo tintas: percebe que os mesmos problemas das empresas. 
� Marcia: concorda com todos, partilha é muito boa, as dificuldades não são só na sua 

empresa. 
� Giselli: agradece SENAI. Seguir palavras da Dani, hoje fomos mais objetivos.  Ser mais 

claro o que se quer. 
� Eliane: agradece ,busca otimizar a reunião com decisões e mais tempo para discussões 

do núcleo.  
Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 

 
 

 

 
 
 
 

Cronograma de Reuniões 2014 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 23/01/2014 � Anjo tintas � Criciúma � Padrão � Desenvolvimento equipes 

02 � 20/03/2014 � Embraco � Joinville � Padrão � Motivação equipes 

03 � 13/05/2014 � SENAI � Florianópolis � Padrão � Banco de Ideias 

04 � 29/07/2014 � Baterias � Treze Tílias � Padrão  � Retenção / participação 

05 � 07/10/2014 � Duas Rodas � Jaraguá do Sul � Padrão �  

06 � 18/11/2014 � Hospital São José � Criciúma � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2014 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Fazer arte do banner � Geani Janeiro/2014 
Será solicitado para 
empresa de 
Marketing. 

02 � Enviar atualização lista das empresas e participantes (enviar 
por e-mail para Eliane – elianenunes@sc.senai.br) 

� Todos 29/07/14 
Pendente. Fazer nova 
atualização 

03 � Alterar a forma do gráfico (visualização) dos indicadores do 
Núcleo para facilitar entendimento. Atualização site. 

� Fabiano 29/07/14 Pendente 

04 � Rever logos das empresas do site (conforme atualização do 
modelo de apresentação) 

� Fabiano 13/05/14 OK 
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

05 � Atualizar apresentação padrão do núcleo e publicar no site � Daniela 29/07/14 
Pendente atualização 
logo 

06 � Criar novo certificado com a nova logo. Solicitar à IBEMA 
(empresa de marketing) elaboração de imagem.  

� Sérgio 13/05/14 

Será solicitado para 
empresa de 
Marketing (Geani e 
Márcia) 

07 � Verificar orçamento com empresa de Marketing (elaboração 
de material para o encontro) 

� Geani / Márcia 29/07/14  

08 � Verificar o orçamento das camisetas  � Orlando 29/07/14  

09 � Enviar e-mail para as empresas sobre definições de horário 
da organização de stands e credenciamento do encontro  

� Danieli 29/07/14  

10 � Fazer novo orçamento de troféu e medalha � Orlando 29/07/14  

11 � Verificar auditório + sala no SENAI/São José para Encontro de 
Diretores em agosto (19/08) 

� Eliane 29/07/14  

12 � Verificar Costão do Santinho para Encontro de Diretores � Fabiana / Raquel 29/07/14  

13 � Verificar Ruarinho ou Falconi para ministrar palestra em 
agosto, no encontro de diretores 

� Edicarlos 29/07/14  

14 � Elaborar um banner com o histórico do programa e 
resultados com título “Por que estou no Núcleo Catarinense” 

� Todos 29/07/14  

15 
� Organizar um stand para contar a história do núcleo: 

empresas participantes, evolução do crescimento com dados 
estatísticos, logos utilizados (coletar material) 

� Geani e Márcia 29/07/14  

16 � Encaminhar documentação dos encontros anteriores. (artes, 
flyers, folders, etc) e eventos para atualização no site 

� Todos 20/03/14  

17 � Buscar parceria para as avaliações como o MCE (sugestão) � Giselli Dezembro/2014  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 

Nº EMPRESA REPRESENTANTE 21/jan 20/mar 13/mai 17/jul 02/out 20/nov %
01  Adl in Daniela X X x 100

2  Anjo Tintas Geani/Micheline X X x 100

3  Ba terias  Pioneiro Daniel i/Ademir X X x 100

4  Bra ndi l i Fábio X X x 100

5  Condor Gisel l i X X x 100

6  Duas  Rodas Si rley/Sa brina X X x 100

7  El iane Revestimentos Fabia no X X 83

8  Embraco Edica rlos X x 100

9  Hospi ta l  São José Marcia X X x 100

10  Marisol Hermes  X X x 100

11  Rovi tex Fi lomena

12  SENAI El iane/Adria na X X x 100

13  Weg Orlando X x 83

14  Ibema Jaime X X x 100

15  Inpla c Fabia na / Raquel x 100

afastado por 6 meses

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 

Figura 5 – Foto do Encontro 

 


