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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/Jardel  X 
6   Rudolph  Marcelo  X 

 
Percentual de Presença da Reunião 100%  6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 Abertura 

 Marcelo, Coordenador de CCQ na Rudolph, abriu a reunião agradecendo a presença de 
todos e deu as boas vindas aos participantes. 

 A equipe de melhoria Fenix apresentou seu projeto aos participantes e em seguida 
Marcelo apresentou a boa prática de seu programa na empresa, Promotor de Ideias. 

2.  
Apresentação 

Núcleo 

 A Priscila apresentou o Núcleo para o Senai, apontando seus principais objetivos, 
Daniella também mostrou como o núcleo pode ajudar o SENAI e em seguida todos os 
participantes se apresentaram brevemente. 

3. 0
6
3 

Encontro 
Catarinense de 
CCQ / Prêmio 
Catarinense 

 Daniella conduziu a reunião abordando o assunto do Prêmio Catarinense, este ano um 
pouco mais cedo, justificando a necessidade de das informações a seguir. 

 A data para o evento, previamente definida para agosto, será confirmada na próxima 
reunião do estadual dia 16/03/17, podendo ser alterada para setembro. 

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

 O patrocínio será solicitado após a reunião do estadual, com a confirmação da data do 
evento, com a devida carta de solicitação de patrocínio. Foi confirmado que a Rovitex irá 
patrocinar as camisetas. 

 Foi solicitado para confirmar até a data de 13/03/17 uma prévia da quantidade de 
participantes que devemos levar para o evento, e se irá participar com algum projeto na 
mostra. 

 Foi solicitado ainda que, as empresas que levarem seus projetos, não façam a 
distribuição de brindes mas sim entreguem a coordenação do evento para distribuição 
geral. 
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03 
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Nº Assunto Detalhamento 

4.  

Assuntos do 
estadual 

 Foi decido entre as empresas do Vale o desejo de aceitar no núcleo, empresas que 
premiam em dinheiro seus grupos de melhoria. 

 Sobre a realização de salas temáticas nas reuniões do estadual sugerimos não 
prosseguir, e que seria mais interessante que essa troca de informações fosse sobre o 
mesmo assunto. 

 Para o workshop de diretores no Vale, será definido data assim que a data do evento do 
Prêmio Catarinense for confirmada. Este workshop abrange também gerência e 
coordenação. 

 O estadual irá fazer um workshop para apoiadores, previsto para dia 05/10 no SENAI. 

 Foi discutido sobre o orçamento para treinamentos e coffee break e da necessidade de 
padronizarmos os valores para sabermos com quanto podemos contar para o ano de 
2017. 

5.  

Assuntos do 
regional VALE 

 Foi solicitado para os responsáveis pelos treinamentos façam uma prévia do 
orçamento necessário para estes treinamento para enviar a Daniella até o dia 
13/03/17. 

 Ficou definido que retomaremos/entraremos em contato com empresas que 
procuraram pelo núcleo, são elas: Gomes da Costa (Priscila), Incofios (Daniella), 
Gabriele passará contato da Missner para Daniella. 

 Foi comentado que o Hotel Plaza se reunirá com Priscila, dia 15/03 para 
apresentação do programa CCQ na Coteminas. 

 Priscila atualizará, com a ajuda de todos, a planilha com as informações das 
empresas que já buscaram por informações do programa para histórico e tomada 
de decisão. 

 Daniella comentou que está sendo preparado uma nova apresentação do núcleo 
para dia 16/03. 

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

 Todos devem enviar até dia 13/03 a data de previsão de amostra para Daniella. 

 Daniella enviará estatuto do núcleo para o Senai. 

 Ficou definido a boa prática para nossa próxima reunião do Vale que será dia 
28/04 na Baumgarten: projeto de CCQ da Baumgarten 

 

6.    

7.  

Plano de Ações 

Item Responsável Prazo 

Confirmar para Daniella se levará projeto para 
MOSTRA Catarinense e estimativa de participantes. 

Todos 13/03 

Elaborar histórico das empresas contatadas Priscila Março 

04 
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03 
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Nº Assunto Detalhamento 

Enviar estimativa de gastos com treinamentos para 
Daniella 

Resp. por 
treinamentos 

13/03 

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 
interessadas no núcleo 

Priscila/Daniell
a 

28/04 

Enviar informação de quando será MOSTRA interna 
de CCQ para Daniella 

Todos 13/03 

Enviar estatuto para Senai Daniella Março 

Sugestões de assuntos a serem abordados nas 
reuniões para troca/Boa prática. (e-mail Simone) 

Todos 17/02 

   

8.  Planejamento do Treinamento 2017 

Tipo de 
Treinamento 

Local Data Responsável Foco Objetivo 

Treinamento 
Líder 

A confirmar Maio Farbe e Rudolph Trabalho em Equipe  

Treinamento 
Líder 

Verificar Outubro 
Coteminas e 

Rovitex 
(verificar Mostra)  

Supervisores Verificar Junho IPEL 
Estimular a participação destes 

no programa 
 

  
 

   

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   

07 

08 
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Cronograma de Reuniões 2017 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

5.   16/10/2017  Farbe  Indaial  Baumgarten   

6.   11/12/2017  Coteminas  Blumenau  Rovitex   

 


