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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

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

 
Percentual de Presença da Reunião 100%  12 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 Abertura 

 Daniella, Coordenadora de CCQ na Baumgarten, abriu a reunião dando as boas vindas 
aos participantes. 

 Um grupo de melhoria apresentou seu projeto aos participantes e em seguida Daniella 
apresentou a boa prática de seu Programa de Melhorias na empresa. 

2.  
Apresentação 

Núcleo 

 Daniella dispensou a apresentação do Núcleo, por todas as empresas visitantes já 
conhecerem porém foi abordado, pelas empresas Rudolph, Coteminas, Ipel e 
Baumgarten, os principais objetivos de participar do núcleo. 

3. 0
6
3 

Encontro 
Catarinense de 
CCQ / Prêmio 
Catarinense 

 Priscila comentou sobre as inscrições para o Prêmio Catarinense que foram no total 12 
projetos inscritos, ficando na média dos últimos anos. 

 A data para o evento está confirmada para 15/09/2017 

 O local do evento será no parque municipal Ado Cacetari Vieira em Urussanga. 

 As solicitações de patrocínio já foram feitas e até o momento as empresas Farbe e Ipel 
irão patrocinar em espécie, além da Rovitex que já havia anunciado que patrocinaria as 
camisetas. As demais empresas não irão patrocinar ou não se anunciaram ainda. 

 A questão do palestrante ainda está aberta, Daniella da Baumgarten está em orçamento 
com um palestrante e Fernanda da Ipel indicará Edson Oliveira. 

 Até o momento não há valores da inscrição/almoço para o evento em Urussanga. 
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Nº Assunto Detalhamento 

4.  

Assuntos do 
estadual 

 Foi aprovado em reunião do Estadual que empresas podem premiar suas equipes de 
melhoria em dinheiro e que agora temos que voltar a fazer contato com empresas que já 
tem essa prática. 

 Foi decidido pelo vale que o informativo de divulgações da notícias não é necessário, 
divido a termos todas notícias no site/face. 

 Concordamos que o valor para coffee break das reuniões nas empresas que não poderão 
pagar será no valor de R$ 5,00 por pessoa. 

 Foi comentado que a atualização do site e rede social são feitos regularmente e que 
temos várias notícias do vale.  

 Foi comentado que na última reunião do Estadual em Campos Novos, tivemos baixa 
participação de outras regionais inclusive a participação da regional Sul por meio de 
videoconferência, o que dificultou um pouco a reunião. 

 Foi levantado a questão que o Estadual estava a discutir sobre a falta da regional Sul, 
enquanto que esta última não concordara com a falta pois participou por 
videoconferência. Foi feito uma votação entre as empresas presentes a fim de se 
posicionar sobre a questão: 3 empresas votaram pela presença e 6 pela falta. 

 Devido ao Oeste não ter mais regional, por ter apenas duas empresas nucleadas, o 
Estadual pensou em uma ação para ajudar a resgatar o regional Oeste que consiste em 
um representante de cada regional se disponibilizar para fazer visitas em empresas do 
Oeste que não são mais nucleadas para tentar entender os motivos e puder ajudar da 
melhor forma. 

 Está confirmado que o workshop RH e apoiados será dia 05/10 no Senai de São José. 

 Ficou definido que voltaremos a falar sobre o envio dos resumos das reuniões do 
Estadual aos gerentes. 
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5.  

Assuntos do 
regional VALE 

 Foi alterada a data do treinamento para líderes de CCQ que aconteceria em 
19/05 para dia 09 ou 23/06, ficamos de confirmar para Simone e Marcelo. 

 Foi revalidada a data do treinamento para supervisores para 14 ou 21/07. 

 Permaneceu inalterada data do treinamento de líderes de CCQ para outubro dia 
20. 

 Daniella enviará estatuto do núcleo para a Incofios e Plaza. 

 Faltou definir qual será a Boa Prática da nossa próxima reunião que será na Ipel. 

 Foi abordado por Simone da Farbe a dificuldade em ter grupos temporários 
dentro do CCQ, as empresas deram seus exemplos e pontos de vistas e alertaram 
quanto a diferenciação para com os grupos fixos, o cuidado para não  
desmotivar. 

 Cada empresa deve verificar se suas informações que estão no site está 
atualizada, caso não tiver atualizada enviara as informações atualizadas para o e-
mail contatoccq@gmail.com com cópia para Gisele e Daniella. 

6.    

7.  

Plano de Ações 

Item Responsável Prazo 

Enviar sugestão de palestrando para Encontro 
Catarinense para Daniella. 

Daniella e 
Fernanda 

15/05/17 

Questionar os nossos gerentes o que estão achando 
do resumo da reunião do Estadual 

Todos 09/06/17 

Confirmação das datas dos treinamentos conforme 
acima mencionado, ver calendários e reservar estas 
datas. 

Todos 15/05/17 

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 

Retomar/entrar em contato com empresas que 
premiam em dinheiro 

Não definido  

Enviar estatuto para Incofios e Plaza Daniella Abril 
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Enviar para Simone sugestões de troca/Boa prática 
para próximas reuniões. (por e-mail) 

Todos Maio 

8.  Planejamento do Treinamento 2017 

Tipo de 
Treinamento 

Local Data Responsável Foco Objetivo 

Treinamento 
Líder 

09 ou 23 Junho Farbe e Rudolph Trabalho em Equipe  

Supervisores 14 ou 21 Julho IPEL Supervisores  

Treinamento 
Líder  

20 Outubro 
Coteminas e 

Rovitex 
Trabalho em Equipe  

9.  Fechamento  Reunião foi boa, produtiva e positiva. 

 

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.   09/06/2017  Ipel  Indaial  Coteminas   

4.   18/08/2017  Rovitex  Luiz Alves  Rudolph   

5.   16/10/2017  Farbe  Indaial  Baumgarten   

6.   11/12/2017  Coteminas  Blumenau  Rovitex   
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