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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Rovitex  Filomena   X 
2   Baumgarten  Daniella  X 
3   Farbe  Josiane  X 
4   Rudolph  Marcelo  X 
5   Coteminas  Priscila / Ana  X 
6   Ipel  Fernanda   X 

Percentual de Presença na Reunião 100%  6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1.  Abertura 
 Daniella abriu à reunião dando às boas vidas as empresas e desejando uma ótima 

reunião. 

2.  Novas Empresas 

 Na próxima reunião comunicar a IMPLAC, sobre a data, local e hora, e convidar a 
mesma para participar da reunião. 

 Até o momento não temos nenhuma iniciativa de empresas com interesse em 
participar do núcleo. 

3.  

Apresentação da 
Equipe de 

Melhoria 

 A equipe KAIZEN apresentou o projeto de melhoria de Redução do material 
Flowpack. 

 Onde que o material era comprado na derivação 220 e passado por uma máquina da 
Baumgarten para refilar o mesmo para 215, assim jogando fora 5 mm de material e 
utilizando o tempo de uma máquina para refilar. 

 A proposta de melhoria foi comprar direto do fornecedor na largura 215, sendo que 
o fornecedor não cobrou nada a mais para fazer essa alteração, sendo assim não 
estamos mais passando numa máquina da Baumgarten para refilar e também não 
estamos mais tendo que descartar para o aterro os 5 mm refilados. 

 Assim o projeto teve uma redução de custo de R$ 54.000,00 ano. 

4.  

Apresentação do 
Programa de 

Melhorias 
Baumgarten 

 Daniella entregou o regulamento do programa, e explicou que o programa de 
melhorias da Baumgarten no ano de 2016, esta com toda a sua gestão via sistema, 
onde que todos os projetos são cadastrados no sistema e tem um fluxo a ser seguido 
determinado pela empresa. 

 O sistema trabalha com Workflow com as áreas de custos, segurança, 
sustentabilidade e manutenção, sendo que cada projeto que tenha que fazer alguma 
analise que envolva esses setores, os mesmos irão receber via e-mail a notificação de 
analise, onde que clicando no link do e-mail, abrira o sistema direto no projeto para 
ser analisado. 

 Todos os indicadores de gestão são gerados pelo sistema, onde que qualquer gestor 
da empresa pode entrar no sistema e verificar o status de cada projeto e verificar 
quais são os projetos que tem relacionado ao seu setor. 

 O sistema esta divulgada na empresa, mas nem todos tem acesso ou sabem acessar. 



 
MEMORIAL DE REUNIÃO 

 

Data: 18/08/16 Horário: 
08h00min ás 12h00min 

horas 
Local: Baumgarten Gráfica LTDA 

 

Página 2 de 3 

 

Nº Assunto Detalhamento 

5.  
Informação do 

Estadual 

 Priscila transmitiu os principais assuntos discutidos na última reunião do núcleo 
Estadual, conforme Memorial de Reunião 21/07/2016. 

 Foi passado mais informações sobre o encontro em São Bento do Sul. 

 Quanto à revisão do Estatuto, está etapa foi concluída. 

 Daniella e Filomena comentaram que a parte financeira do núcleo está sendo muito 
bem conduzida pelo Vanderlei do Grupo Lunelli. 

 Foi conversado como ira funcionar a eleição da coordenação do núcleo de 2017. 

 O Regional do Vale não concorda que cada empresa, deva arca com os custos do 
Coffee da reunião, acreditamos que se deve ser feito um planejamento financeiro 
para cada regional, utilizar para coffee, materiais e treinamento, proporcional ao 
numero de empresas. 

 Abaixo temos a tabela de pendências do estadual. 

Empresa Pergunta Data Status 

Baumgarten - O que você diria a quem não participa do programa CCQ? 11/mar Concluído 

Coteminas - Qual é a vantagem de fazer parte de uma equipe CCQ? 29/abr Concluído 

Ipel - porque você participa do programa ccq? 24/jun Concluído 

Rovitex  
- O que é necessário para ser uma equipe de melhorias de 
sucesso? 

5/ago No Prazo 

Rudolph  - como sua equipe se vê antes e depois de fazer parte do ccq? 12/ago No Prazo 

Baumgarten 
- Como a sua equipe é envolvida e comprometida com as 
sugestões para melhorias? 

26/out No Prazo 

Farbe - porque você participa do programa ccq? 2/set No Prazo 

6.  Informações do Vale 

 Treinamento para Supervisores: será na ACIDI (Indaial) com a data de realização dia 
24/08, onde terá inicio às 13h30min e ser. 

 Na Reunião do estadual de setembro quem ira participar será a Daniella e Filomena, 
pois Priscila estará em viagem. 

 Treinamento para liberes será revista à data e Priscila e Josiane devem organizar e 
passar a data ate dia 31/08. 

 Todos devem verificar com suas empresas quem poderá ir às reuniões do estadual e 
quem ira ficar com a coordenação do regional do vale.  

7.  Atividades 

Responsável Atividade Prazo 

Todos 
Todos devem encaminhar para a Baumgarten o brinde para 
o encontro catarinense, para que seja levado na próxima 
reunião do estadual. 

Próxima 
reunião 
Estadual 

Daniella Levar para próxima reunião do vale a ultima ata. 27/10 

8.  Fechamento 
 A reunião foi avaliada como produtiva, sendo que foi verificar para realizarmos um 

planejamento para realizar toda reunião uma boa prática, onde será discutido sobre 
o tema e encerramos a visita com uma visita na fabrica. 
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Cronograma de Reuniões 2015 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

1.   18/02/2015  Coteminas  Blumenau  Farbe  Indicadores de CCQ 

2.   28/04/2015  Farbe  Indaial  Ipel   

3.   13/06/2015  Rovitex  Luiz Alves  Coteminas  Ferramentas da Qualidade 

4.   18/08/2015  Baumgarten  Timbó  Rovitex   

5.   27/10/2015  Ipel  Indaial  Baumgarten   

6.   08/12/2015  Rudolph  Timbó  Rovitex   

 

 

 


