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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Daniela   X 
02 � Anjo Tintas � Geani/Micheline   XX 
03 � Baterias Pioneiro � Ágata/Deise   XX 
04 � Brandili � Fábio    X 
05 � Condor � Giselli   X 
06 � Duas Rodas � Sirley/Sabrina   XX 
07 � Eliane Revestimentos � Fabiano   X 
08 � Embraco � Edcarlos X   
09 � Hospital São José � Marcia   X 
10 � Marisol � Hermes    X 
11 � Rovitex � Filomena X   
12 � SENAI � Eliane/Adriana  X X 
13 � Weg � Orlando X   
14 � Inplac � Lucas   X 
15 � Ibema � Sheyla/Darlon   XX 
16 � Copobras � Helder   X 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 81% 3 0 13 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

ABERTURA 

 

Direção- Anjo 

Apresentação dos 
participantes; 

(Geani/Giselli) 

� Abertura da reunião e apresentações dos participantes; 

� Boas vindas da Direção Administrativa – destaca a oportunidade de benchmarking entre 
empresas, com o compartilhamento das melhores práticas; destaca também a importância da 
ferramenta ser disseminada aos demais integrantes da empresa, para que possam contribuir 
com melhorias.  

02 

APRESENTAÇÃO 

 

Projeto Melhoria 

(Geani) 

� Apresentação do projeto Soluções (GMP Soluções) – Molde para cobertura úmida: o projeto 
proposto sugeriu a troca de cartela utilizada para testes. Foi apresentado o problema, 
explicação do teste e a sugestão de alteração de cartela para PVC, com a apresentação dos 
dados de custo. Essa sugestão de alteração resultou em diminuição do custo de material, 
desperdício de material (cartela descartada) e assim, reduzindo resíduos. Foi entregue aos 
participantes do projeto um brinde (Condor) pela apresentação do projeto.  

03 Intervalo coffee � Todos 

04 Visita à Fábrica � Visita nas áreas administrativas e de produção. 
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05 

Empresas Ouvinte 

 

Apresentação IBEMA 

(Sheila/Darlon) 

� Sheyla e Darlon apresentaram o produto fabricado pela Ibema: embalagens em papel 
cartão. Trouxeram algumas amostras do material, que embala produtos do dia a dia, 
como pasta de dentes, perfumes, caixa de bombons, etc. A fábrica fica localizada na 
cidade de Turvo/PR, a área de logística em Araucária/PR e a área de administração em 
Curitiba. A empresa possui 650 colaboradores e conta com 2 usinas hidrelétricas 
próprias. Sheyla apresentou o Programa Inspiração (Programa CCQ) da área de Inovação.  
O programa foi inaugurado em 2011 e consiste num grupo de ideias, com premiações 
trimestrais, anuais e por categoria. O premio é recebido por quem dá ideia e por quem 
implanta. O Programa CCQ foi implantado em 2013. Todos participantes do CCQ tem 
camisetas. Há almoço de premiação com a direção para as equipes com ideias 
implementadas, entrega de atas e atividades em dia. Como parte do Programa, foi 
elaborada a Cartilha do CCQ. A premiação das melhores ideias é o recebimento de um 
Cartão Presente que pode ser gasto em mercado, viagem, material de construção de 
empresas conveniadas. A premiação pode ser individual ou por equipe. No final do ano, 
as equipes (ou individual) que se destacaram podem ganhar até 10.000,00 de cartão 
presente se a ideia for implementada e de destaque. É incentivado que a equipe envolva 
pessoas de diversos setores para avaliar a viabilidade da implementação da ideia. As 
ideias também são avaliadas pelo representante da CIPA para avaliar segurança do 
trabalho e aval do gerente da área. As premiações são realizadas por ideia 
implementada, em reuniões com gerentes e diretores e seguindo critérios definidos 
(retorno financeiro, inovação e resultado físico pra empresa), com peso específico. Para 
as premiações de categoria, também há critérios. As ideias não implementadas são 
armazenadas em um Banco de Ideias, para uma análise futura do cenário, situação 
financeira da empresa, necessidades, etc; e podem ainda ser implementadas diante 
deste cenário. As informações são gerenciadas por um site que abastecem a planilha de 
controle.  

� Foi analisada pelo grupo a participação da IBEMA no núcleo e aprovado por todos os 
presentes, com a justificativa de que o processo que a empresa possui está alinhado ao 
núcleo. Destaque para a localização da empresa (administração e logística) no Paraná.  
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06 

Encontro Catarinense 
15 Anos Núcleo 

 

Local 

Túnel do tempo (dados) 

Camisetas dos 15 anos 

Bolo com taça. 

Carta patrocínio 

Inscrições 

(Ágata/ Deisi) 

� Apresentação da Proposta do Encontro Catarinense de 15 anos do Núcleo. A data 
será 12/09/14 na cidade de Treze Tílias.  

� Local: foi apresentado o local (SOCAP) onde o evento será realizado por meio de 
fotos e vídeo.  Pela dimensão do palco, sugere utilizar o palco móvel para 
apresentações e colocar o banner do evento no palco fixo (atrás do móvel). A 
capacidade do salão é de 600 pessoas, mas pode ser ampliado, pois há espaço para 
mais cadeiras. O salão é adaptado para portadores de necessidades especiais. Há 
acesso direto ao salão com uma grande área de circulação entre os ambientes. 
Quanto ao estacionamento, os ônibus podem ficar no pátio da Igreja, próximo ao 
evento (capacidade para 6). Os veículos podem ser distribuídos também no entorno 
da praça pois o estacionamento na SOCAP é limitado para 30 carros. O salão não 
dispõe de aparelhos de ar-condicionado, mas o evento será na primavera e a 
temperatura é agradável. O valor do aluguel é em doação de R$ 300,00 para o 
Centro de Eventos. A SOCAP cobra o valor de 3 salários mínimos mas está 
negociando o valor de 2. O pavilhão da Igreja para o almoço depende do buffet. Para 
definir o buffet, tem o valor definido por pessoa (que é de R$ 25,00).  

� Apresentação da Programação;  
� Café da manhã no Hotel + city tour pela manhã (caso os participantes venham 

no dia anterior); o city tour é realizado por ônibus, com a contratação de um 
guia (R$ 50,00) por duas horas. A diária do Hotel custa em torno de R$ 190,00. 

� Almoço num espaço diferenciado (100m do local), no salão da Igreja; Antecipar 
o almoço para o horário entre 11h30minh - 12h30minh. O credenciamento 
pode ser feito às 12h30min e às 13h abertura do evento. O encerramento pode 
ser às 18h. 

� Credenciamento; (entrega de botom) 
� Abertura;  
� Apresentação cultural e divulgação do local de realização do XVII Encontro; 

(definida que será incluída no início do Encontro, após a “Abertura”).  
� Projetos finalistas do 3º prêmio; 
� Palestra ou apresentação teatral (foi aprovada a opção de palestra). Giselli 

apresentou a proposta de um palestrante: Marcio Kühne. O valor é de R$ 
8.500,00 por 2 horas + transporte. Foi sugerido verificar o valor da palestra de 1 
hora e Giselli ficará responsável por verificar o valor; O tema da palestra será: 
Trabalho em Equipe, Liderança, Qualidade.   

� Coffee;  

� Mostra de projetos de equipes de melhoria; (reduzido o tempo para 1h30min); 
� Encerramento; 
� Premiação;  

� Stands: apresentadas duas propostas para exposição: a) 29 stands – cerca de 4 
metros de área de circulação entre um e outro; b) 19 stands – cerca de 10m de 
circulação. Após várias discussões foi definido que será aguardado o número de 
empresas participantes para determinar a melhor opção.  

� Cerimonial: já tem um profissional que irá fazer o protocolo. O valor é de R$ 300,00.  
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07 Encontro - Continuação 

� Definições gerais: As empresas podem chegar por volta das 11h para montar os stands 
até 12h. Quem vai expor pode fazer o credenciamento antes do almoço, chegando cedo 
e organizando tudo. Ficou definido que Jorge enviará email para as empresas.  

� Material de divulgação e do evento: o material gráfico (logo, banner, folder, flyer, selo, 
etc.) será dividido a organização, necessário orçar todos. Fabiano informa que tem folder 
impresso (584 exemplares), bloco de anotações (650) e crachá (44). 

� Logo: Sheyla (Ibema) se propôs a fazer cotação com a sua agência de 
comunicação para orçar a criação da arte da logo do evento - Prazo até 10/02. 

� Folder: o folder da programação é necessário ter pronto 2 meses antes do 
encontro para divulgação. A Jane possui as artes de folder.  

� Túnel do tempo: solicitado quem tem imagens de encontros anteriores. Foi sugerido 
elaborar uma apresentação em PowerPoint com imagens dos outros encontros, 
treinamentos, reuniões nas empresas. Estes slides serão apresentados durante todo o 
evento no salão na Mostra. Marcia sugere que cada empresa elabore um histórico do 
programa e leve um banner da sua história e resultados e fique exposto na sacada ou na 
sala de apresentações (ao lado das cadeiras) – com título “Por que estou no Núcleo 
Catarinense”. Foi sugerido também utilizar um dos stands para contar a história do 
núcleo – empresas participantes, evolução do crescimento com dados estatísticos, logos 
utilizados. Montar uma equipe de 2 a 3 pessoas para elaborar essa coleta do material e 
organizar o stand: Geani, Marcia se prontificaram a organizar.  

� Camisetas: aprovada a compra. Verificar a previsão de quantas pessoas irão participar 
(cerca de 500). Verificar orçamento de produção da camiseta com a empresa que irá 
fazer a arte da logo. Aguardar a definição da logo.  Fabio irá verificar o orçamento das 
camisetas e trazer na próxima reunião um demonstrativo (apresentação) como ficaria 
com a logo. Após definição da logo, verificar as frases que serão colocadas na camiseta. 
Solicitar 80 vermelhas e 500 brancas. 

� Inscrições serão centralizadas na empresa Adlin; esta informação será colocada no 
folder. É necessário estar com tudo pronto até junho e julho no site para as empresas se 
organizarem. 

� Taça: ver custo da taça (quantidade de 600). Cada um enche a sua taça com a bebida que 
preferir. 

� Bolo: aprovado. Orçar bolo para 600 pessoas. Em virtude da distância do salão da Igreja, 
o coffee será servido na sala de eventos, com várias mesas deixando espaço para 
circulação.  

� Patrocinadores: feito por carta patrocínio (quanto ele quer participar e as facilidades). Se 
alguma empresa do núcleo também quiser pode participar como patrocinador.  
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08 

Financeiro 

 

Revisão Regimento 
(Avaliação advogado) 

Saldo de contas 
Mensalidades 

(Sirley/Sabrina) 

� Prestação de contas de dezembro: tiveram despesas de R$ 256,00 e entrada de R$ 
1.008,00. Aplicação de renda fixa: 28.400,00.  

� Revisão do estatuto: está com o advogado que ajudou a montar o estatuto. Solicitação 
de revisão para isenção de ISS do núcleo incluindo uma clausura que não é objetivo ter 
resultado financeiro. As empresas que contribuem para manter as atividades e as 
capacitações feitas não são prestações de serviço e estas capacitações não são cobradas.  

� Valor de custo de boleto alterado: está em negociação com o banco HSBC a respeito da 
cobrança do valor do boleto para pagamento das mensalidades. O custo por boleto era 
de R$ 2,00 no ano passado e subiu para R$ 6,80, ficando o custo muito alto para a 
quantidade emitida. Não fomos comunicados deste reajuste. Caso o banco não retorne 
ao valor de R$ 2,00, a sugestão é verificar com o Banco do Brasil qual o custo deste 
serviço e alterar de banco.   

� Comitê fiscal: contabilidade irá encaminhar o arquivo. Sirley irá encaminhar este arquivo 
para todos para análise.  

� Boletos: não foi alterada a opção de pagamento das empresas, que pode ser mensal, 
trimestral, semestral ou anual. 

� Adesão de novas empresas: será encaminhado termo de adesão e cópia de estatuto. 
Quando assina o termo, inicia o plano: pode ser pago mensal, trimestral, semestral ou 
anual, conforme tabela de valores. 

09 

Núcleos Regionais 

 

Vale 

Sul 

Norte 

(Fabio / Marcia / Giselli 
/ Micheline) 

� Fabio – Regional Vale: foram definidas as datas dos encontros. Já foi passado na última 
reunião e colocado na pauta; Critérios avaliadores: sugestão de que tenha no mínimo um 
ano de empresa, um ano como parte do núcleo, formação técnica ou curso na área, um 
ano como avaliador, curso de coordenador do programa promovido pelo Núcleo. 
Empresas com interesse em participar será dado suporte inicial.  

� Marcia – Regional Sul: 04 empresas interessadas em fazer parte (Ferrovia Tereza Cristina, 
AGPR5, Librelato (está em análise pela Icon pois trata-se de concorrente direto), Forauto 
(a empresa fez contato novamente mas já teve algumas participações. Foi comentado 
que será explicado que a participação deve ser contínua). Programado visita nas 
empresas do Vale para conhecer a realidade local. Agenda de reuniões está pronta e das 
capacitações também, bem como das Mostras e Workshop de diretores. São 10 
empresas participantes. Hospital São João Batista não conseguiu participar por não ter 
estrutura suficiente. Micheline comenta que a Regional Sul precisa deixar bem claro o 
estatuto para as empresas. 

� Giselli – Regional Norte; cronograma já está estruturado. Fez contato com a empresa 
Nova Motores deixou de participar no final do ano, não teve retorno. Requisitado ao 
Fabiano para excluir os dados da empresa, no site do Núcleo. Foi comentado sobre 
excluir MCE, pois não tem participado. Será enviado e-mail para Embraco e WEG pois 
não participou da reunião de dezembro e hoje.  
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10 

Relações Públicas 

 

Informativo (Não 
realizado DEZ 2013) 

Levantamento de 
materiais 

Orçamento para sacola/ 
bolsa brinde 

Orçamento arte banner 

Orçamento arte 15 anos 
Núcleo 

Atualizações site (Chat-
espaço para dúvidas, 
fórum de discussão) 

Indicadores Do Núcleo 

Modelo Padrão para 
apresentação. 

(Fabiano/Geani/Sirley) 

� Informativo: não foi concluído. Fabiano solicitou mais alguns dias de prazo. Será enviado 
para Giselli o formato parcial. Primeira parte (página 1) será retrospectiva de 2013, 
páginas 2 e 3 terão apresentações das amostras das empresas (Fabiano destaca a 
importância de colocar no site os eventos realizados). A página 4 será sobre os 
treinamentos realizados, depoimentos e tutorial. Serão realizados dois informativos no 
ano.  

� Site – não foram encontradas as atas. Fabiano irá verificar. Encaminhar documentação 
dos encontros anteriores. (artes, flyers, folders, etc). Quando tiver algum evento enviar 
também para colocar no site. 

� Em relação às visitas no site, foram contabilizadas 229 visitas por mês em 2012 e 240 
visitas por mês em 2013.  

� Espaço para criar chat: foi solicitado mais informações pela empresa de como se quer 
para a empresa fazer orçamento. Alguns sites têm o serviço gratuito que podem ser 
relacionados ao site do núcleo.  

� Orçar itens: foi orçado também canetas (R$ 1,85 a R$ 1,95 para 200 peças), chaveiros (R$ 
3,90), squeeze (R$ 4,40), caneca (R$ 3,25), porta treco (R$ 3,85). A caneca chega este 
mês a que foi comprada (mais adequada para bebidas frias). Foram orçadas também as 
sacolas pet (R$ 4,90 – estampada), mochilas (R$ 5,00), sacola de papel cartão (R$ 1,90 – 
quatro cores; Percebe-se que a maioria gosta de receber camiseta, mas tem o limitador 
dos tamanhos. Pensar no valor que o núcleo quer investir para ver as opções. Sugestão 
aprovada: fazer uma sacolinha de papel cartão, bloco, caneta e o copo que já foram 
comprados, neste momento compra só a sacola. Depois se pensa em outro kit para os 
próximos eventos. Shirley comentou que a Ibema pode fornecer o papel cartão para a 
sacola. O pedido da sacola é de 1.000 no mínimo, mas a quantia que sobrar poderá ser 
aproveitado para o Encontro, para brindes, utilizando a logo dos 15 anos. (sacola branca 
com a logo dos 15 anos – lembrar que a logo dos 15 tem três cores). Sheyla irá verificar 
com as gráficas de contato da Ibema o valor de impressão das sacolas. Fabiano 
apresentou as sacolas (19) que ficaram manchadas. Foi lavado, porém a loco ficou 
desbotada. 

� Indicadores do núcleo: alterar a forma do gráfico (visualização) para facilitar 
entendimento.  Arquivo está com Jorge. Fabiano irá verificar e enviar email. 

� Modelo de Apresentação: foi agrupado o que tinha no núcleo e sugestões por email. As 
informações que constam na apresentação são: Missão, Visão, Valores, História 
(sugerido tirar slide de estrutura), como funciona o Núcleo, as vantagens de se participar 
do Núcleo, as razões de sucesso. No slide do mapa (slide “onde estamos”), a ideia era 
colocar as empresas, porém ficaria muita informação, então foi sugerido incluir somente 
as regionais. Composição do Núcleo – confirmar quais empresas ficam: repassar para as 
regionais para conferir quais ficam e quais foram incluídas (INPLAC). Rever também logos 
das empresas do site também (Fabiano).  Há também os slides de: Objetivo do núcleo 
regional; Divisão do Núcleo (incluir após o slide do mapa “Onde estamos”), Reuniões 
Bimestrais com as fotos de Integração e das visitas técnicas e dos encontros de 
lideranças (incluir a informação sobre treinamentos – listar em tópicos e incluir foto); 
Objetivo do Encontro Catarinense; Logo das empresas (que precisa ser atualizado 
conforme atualização do site).  Incluir um slide com a divulgação do Prêmio Catarinense. 
No slide de contato / participar do núcleo, criar o email por núcleo regional. Será 
revisada a apresentação e enviada por email para disponibilizar no site.  
 

11 Almoço � Todos 
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12 

Prêmio Catarinense 

 

Definição de 
avaliadores; 

Reavaliação 
Regulamento; 

Data para inscrição dos 
Projetos; 

Critérios para ser 
avaliador; 

(Todos) 

� Ficou pendente verificar a possibilidade de ser avaliador. Verificar formação, um ano de 
vivência no núcleo e coordenação de programa. A formação pode contemplar um curso 
extensivo na área de Qualidade. Assim, fica mais fácil verificar quem tem perfil. Na 
região Norte foi comentado os seguintes nomes: Isabel, Mari, Jorge, equipe da WEG que 
já participou em algumas reuniões. Cada regional verifica o seu avaliador e passa o 
nome, seguindo os critérios acima. Na regional Sul, Fabiano se disponibilizou para ser 
avaliador, desde que não conflite com auditoria externa da Eliane (em maio ou início de 
junho).  

� Projetos implantados até março de 2014 – inscrições até 05/05/14. Analisar o projeto 
escrito – percebido que algumas vezes não está tão bem escrito quanto à verificação na 
visita in loco. O coordenador pode auxiliar na escrita do projeto. Sugestão: próximo ano 
buscar parceria para as avaliações como o MCE.  

� Reavaliação do regulamento – alterar só as datas; 
 

13 

Visitas e Benchmarking 

 

Orçamento com 
AGQ/RS participação 

em evento; 

(Giselli) 

� Contato AGQ – número de participantes para 04 pessoas = R$ 172,00; 5 a 10: R$ 137,00; 
de 11 a 20: R$ 132,00 e de 21 a 30: R$ 125,00 (valores para não sócio).  

� Evento no dia 31/05 em Gramado das 8h às 17h30min. 
� Colocar a disposição para ver quem tem interesse, para ver a logística. A proposta de 

participar do evento é verificar a organização como benchmarking como melhoria para 
os eventos do núcleo. Cada regional verifica quem tem interesse, pois os valores 
aumentam após o prazo. Giselli irá enviar um e-mail com o prazo para envio das 
definições de quem vai.  Cada um paga sua inscrição e o núcleo paga o transporte.  

14 

 

Treinamentos 

 

Orçamento Teal Hotel 
Vale das Pedras / 
Empresa Meta. 

(Fábio/Giselli/Geani) 

� Orçamento do Hotel não enviado pelo e-mail. 
� Orçamento dos treinamentos:  

� Coteminas/Mega: 4h = R$ 90,00 por pessoa + almoço; 
� Jaraguá do Sul: R$ 78,00 por pessoa - não inclui estrutura do local (somente 

campo, trilhas, área de treinamento exército); 
� Vale das Pedras: R$ 180,00 por pessoa - sem alimentação; 
� Meta: carga horária mínima de 10h, R$ 352,00 por pessoa – inclui alimentação, 

local, mínimo 22 e máximo 35. Proposta é que o núcleo pague metade e a 
empresa pagar o restante.  

� Sabrina irá verificar 3 pessoas para orçamento para ministrar o treinamento.  
� Lucas da INPLAC irá verificar disponibilidade do Costão do Santinho (Florianópolis).  
� Conforme forem os prazos das empresas ministrantes, prever data treinamento 

(provavelmente abril). Trocar informações por e-mail.  
� Objetivo do treinamento é obter conhecimento para repasse nas empresas.  
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15 

 

Estudo dirigido 

 

Acompanhamento do 
desenvolvimento das 

equipes. 

Dificuldades 
vivenciadas. 

(Todos)  

� Acompanhamento do desenvolvimento das Equipes: qual a forma que é feita e se há 
acompanhamento. Foi comentado que esse desenvolvimento precisa ser feito pelo 
coordenador. Uma das formas seria trabalhar com metas. A Marisol está trabalhando 
para 2015 ter contrato de gestão com metas para acompanhamento, mas não há como 
garantir que o núcleo seja um dos critérios ou forma; Copobras – mobilização de duas 
equipes com supervisores para o TEAL, com filosofia do CCQ e trabalho em equipe; 
percebe-se que quando o supervisor está envolvido, evolui muito a equipe. Com o TEAL 
desenvolve as pessoas, mas precisa acompanhar. Este ano quer fazer o treinamento com 
as equipes. Estabelecer metas para as equipes. 

 
� Dificuldades: Geani: maior dificuldade é envolver a Liderança; Percebe-se que após 

feedback negativo as pessoas veem como uma atividade a mais e isto impacta na 
motivação para continuar. Giselli: participação das pessoas – diferença de 
comprometimento com os membros da equipe; na Anjo e Marisol a equipe mesmo 
sinaliza para a pessoa que não participa. Duas Rodas avalia também a presença nas 
reuniões. Há um software de avaliação de projeto. Este sistema foi um projeto da equipe 
de TI para melhoria. Como forma de estimular a motivação e manter integrantes, ter 
premiações intermediárias como o vale brinde a cada seis meses (empresa Eliane). Nos 
treinamentos, tem pontuação diferenciada na régua como forma de estimular quem vai. 
Geani: apresentação dos projetos no café dos aniversariantes; Duas Rodas: a) Passeio de 
helicóptero, com agenda de controle das pessoas beneficiadas; b) a cada 15 dias tem 
café com o presidente. Anjo: empolgam-se com os novos profissionais como motivação 
para a equipe. Hoje conta com 22 grupos; Fabiano comenta que na empresa Eliane já 
ocorreu de equipes colocarem comunicado no mural, para a seleção interna de novos 
membros para o grupo; Geani comenta sobre o sistema de avaliação por indicadores 
para a Liderança – ver empresas que tenham metodologia implantada (pelo perfil do 
cargo e pelo desempenho do grupo – percentual de pessoas que participam, percentual 
de grupos premiados); incluir atribuição no plano de cargo e salário para as pessoas que 
atuam diretamente na gestão (para não perder o perfil voluntário dos demais 
colaboradores). Geani gostaria de receber modelo de formulário e sistemática para 
avaliação de desempenho, que hoje é realizada, mas muito mais comportamental e o 
resultado não considera o reenquadramento do colaborador. Porto Belo possui um 
sistema – gerente está na CECRISA em Criciúma.  

16 

 

Atualização lista e 
participantes 

 

� Giselli enviará por e-mail para atualização; 
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N. Assunto Detalhamento 

17 Encerramento 

� Avaliação do grupo da reunião: Geani – pede desculpas por ter se ausentado por um 
período, agradece a presença de todos; quem se dispõe a vir tem acreditado no negócio, 
reunião foi muito boa, com definições, com assumir responsabilidades. Micheline: 
conseguimos atingir a meta, bem positivo; Helder: percebeu falta pelas suas ausências 
anteriores; Daniela: segunda reunião que participa, considerou muito mais dinâmica e 
proveitosa; Fabiano: reunião foi objetiva, gostaria que alguém se manifestasse em ser 
avaliador do Prêmio; Sheyla: agradece por poder participar do núcleo, identificou-se com 
as dificuldades apresentadas; Darlon: agradece e tem a sensação de acolhimento; 
compartilhar o conhecimento; sai com desejo de fortalecer o projeto; Lucas: identificou-
se com os problemas apresentados; ponto principal a discussão final que é a troca de 
conhecimento; Hermes: agradece e dá as boas vindas pelos novos integrantes, reunião 
foi bastante eficiente, temos que manter o foco das reuniões para valer o esforço das 
pessoas; Sabrina: foi levantado que as reuniões eram discutidas e não se evoluía; essas 
pessoas novas também auxiliam e dão gás. Sirley: agradece a acolhida; fomos pontuais 
nos horários, vinda de pessoas novas agregam. Duas Rodas: agradece pela primeira 
participação, agradece a oportunidade como suplente, oportunidade para trocar 
experiência de coordenador e circulista; Márcia: reunião bem proveitosa, com foco, 
acompanhamento de ações, assumir ações, sai satisfeita; Giselli: agradece a recepção da 
empresa Anjo, está feliz com a reunião produtiva, foi centrada, teve foco e pessoas 
assumindo responsabilidades. Eliane: agradece a recepção, se identificou com as 
dificuldades e espera contribuir de alguma forma. A reunião foi encerrada.  

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 �  

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

03 � 22/05/2014 � SENAI � Florianópolis � Padrão �  

04 � 17/07/2014 � Baterias � Treze Tillias � Padrão  �  

05 � 02/10/2014 � Duas Rodas � Jaraguá do Sul � Padrão �  

06 � 20/11/2014 � 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 Pendente 

02 � Fazer apresentação padrão do núcleo e publicar no site � Daniela Janeiro/2014 
Ok. Fazer ajustes 
solicitados.  

03 � Enviar por e-mail apresentação padrão atualizada para 
publicação no site 

� Daniela 20/03/14  

04 � Definir avaliadores prêmio 2014 � Todos Janeiro/2014 
Pendente – aguardar 
sugestão regional 

05 � Fazer orçamento para logo do encontro catarinense de CCQ 
15 anos 

� Sirley e Fabiano Dezembro/2013 Pendente 
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

06 � Ligar para MCE para cancelar a adesão ao CCQ � Giselli Dezembro/2013 Pendente 

07 � Verificar o valor da 1 hora de palestra do Marcio Kühnen 
(palestrante) 

� Giselli 20/03/14  

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

� Jorge 17/07/14  

09 � Fazer cotação com agência de comunicação da Ibema para 
orçar a criação da arte da logo do evento 

� Sheyla 10/02/14  

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

� Todos 17/07/14  

11 
� Organizar um stand para contar a história do núcleo: 

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

� Geani e Márcia 17/07/14  

12 
� Verificar o orçamento das camisetas e trazer na próxima 

reunião um demonstrativo (apresentação) como ficaria com 
a logo 

� Fabio 20/03/14  

13 � Verificar valor de custo de boleto com HSBC (se irá retornar 
ao valor de R$2,00) e Banco do Brasil 

� Sirley 20/03/14  

14 � Enviar e-mail para Embraco e WEG (não participou das duas 
últimas reuniões)  

� Giselli 20/03/14  

15 � Concluir informativo e enviar para Giselli o formato parcial  � Fabiano 20/03/14  

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

� Todos 20/03/14  

17 � Verificar com a empresa Ibema o fornecimento de papel 
cartão para a sacola  

� Shirley 20/03/14  

18 � Verificar com as gráficas de contato da Ibema o valor de 
impressão das sacolas. 

� Shirley 20/03/14  

19 
� Alterar a forma do gráfico (visualização) dos indicadores do 

Núcleo para facilitar entendimento. Solicitar arquivo com 
Jorge.  

� Fabiano 20/03/14  

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

� Fabiano 20/03/14  

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

22 
� Evento AGQ: verificar quem tem interesse de participar para 

organizar logística. Enviar e-mail com o prazo das inscrições e 
valores  

� Giselli 20/03/14  

23 � Verificar orçamento de 3 pessoas para ministrar o 
treinamento (TEAL) 

� Sabrina 20/03/14  

24 � Verificar disponibilidade do Costão do Santinho 
(Florianópolis) para realização do TEAL. 

� Lucas 20/03/14  

25 � Atualizar a lista das empresas e participantes (enviar por e-
mail) 

� Giselli 20/03/14  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 
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Participação nas Reuniões 

Nº EMPRESA REPRESENTANTE 21/jan 20/mar 22/mai 17/jul 02/out 20/nov %
01  �  Adl in �  Dani el a X 100

02  �  Anjo Tintas �  Geani/Michel ine X 100

03  �  Bateri as  Pioneiro �  Ágata/Deise X 100

04  �  Brandi l i �  Fábio X 100

05  �  Condor �  Gisel l i X 100

06  �  Duas  Rodas �  Si rley/Sabrina X 100

07  �  El iane Revestimentos �  Fabiano X 100

08  �  Embraco �  Edicarl os 0

09  �  Hospita l  São José �  Marcia X 100

10  �  Marisol �  Hermes  X 100

11  �  Rovi tex �  Fi lomena 0

12  �  SENAI �  El iane/Adriana X 100

13  �  Weg �  Orl ando 0

14  �  Inplac �  Lucas X 100

15  �  Ibema �  Sheyla/Darl on X 100

16  �  Copobras �  Helder X 100  
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 

 
 

Figura 5 – Foto do Encontro 

 


