
REUNIÃO REGIONAL
JANEIRO 2020



PLANEJAMENTO 2019



28 EMPRESAS

968 EQUIPES

56.248
53.298
35.237

dados até dez/18

5.215 PARTICIPANTES



DIRETOR
REGIONAL NORTE

(Ellen – Shulz)

DIRETOR
REGIONAL VALE

(Fernanda – IPEL)

DIRETOR
REGIONAL SUL

(Ana – HSJ)

PRESIDENTE
(Luan Sorato – Eliane S/A)

DIRETORA DE 
CAMPANHAS E EVENTOS
(Giselli Pereira – Condor)

DIRETORA 
ADMINISTRATIVA

(Cleusa Ronsani – Rio 
Deserto)

DIRETOR MARKETING 
(Sávio Oliveira – Inplac)

DIRETORA DE 
RELACIONAMENTO 
(Geani Vieira – Anjo)

DIRETOR FINANCEIRO
(Vanderlei Werlich –

Lunelli)

DIRETOR
REGIONAL OESTE

(definir)



CONTATOS

PRESIDENTE - Luan Sorato – Eliane S/A – luan.sorato@eliane.com 
DIRETORA ADMINISTRATIVA - Cleusa Ronsani – Rio Deserto - cleusa@riodeserto.com.br 
DIRETOR FINANCEIRO - Vanderlei Werlich – Grupo Lunelli - vanderlei.w@grupolunelli.com
DIRETORA DE CAMPANHAS E EVENTOS - Giselli Pereira – Condor - giselli.souza@condor.ind.br
DIRETOR MARKETING - Sávio Oliveira – Inplac - savio.ao@inplac.com.br 
DIRETORA DE RELACIONAMENTO  - Geani Vieira – Anjo - talento_cce@hotmail.com

REGIONAL NORTE 
Diretor regional– Ellen – Shulz - ellen.santos@schulz.com.br
Coordenador regional – Simone – Ciser- simone.rosa@ciser.com.br;
Secretário – Sirley – Duas Rodas - sirley.rank@duasrodas.com

REGIONAL VALE
Diretor regional–– Fernanda Faggiani – IPEL- fernanda.faggiani@indaialpapel.com.br
Coordenador regional – Priscila Matos  - Coteminas- priscila.matos@coteminas.com.br
Secretário – Juliana Aragão – Hotel Plaza - juliana.aragao@plazahoteis.com.br

REGIONAL SUL
Diretor regional– Ana Zanela – Hospital São José- ana.luzia@hsjose.com.br
Coordenador regional– Gisele – Lab Búrigo- excelencia@laboratorioburigo.com.br
Secretário – Dayana– Copobras - dayana@copobras.com.br



MISSÃO

Disseminar e promover a prática da melhoria contínua por meio de programas participativos 
(grupos de trabalhos com foco em melhoria continua) estimulando o desenvolvimento e 
valorização do potencial criativo do ser humano.

VISÃO

Ser um núcleo de referência na disseminação das práticas de programas participativos nas 
organizações catarinenses. 

VALORES

Voluntariado / Integridade / Valorização das pessoas / Inovação / Celebração das 
conquistas / Trabalho em equipe



METAS PARA GESTÃO 2019 / 2020

- MANTER  OS ATUAIS E CAPTAR  NOVOS NUCLEADOS

- PADRONIZAR AÇÕES PROMOVIDAS PELO NÚCLEO NAS REGIONAIS 

- ESTRUTURAR PARA SER SUSTENVÁVEL
Desenvolver ações para suprir o gerenciamento e as necessidades atuais, sem
comprometer a capacidade de atender as necessidades e gerenciamento das gestões
futuras.

Criar uma linguagem de comunicação com os circulistas que seja uniforme nas regiões do
estado. “Criar a identidade do núcleo”

Tornar mais atrativa as reuniões para permanência dos nucleados e captar novas
empresas. Utilizar a maior parte do tempo das reuniões do núcleo como uma fonte para
capacitação dos facilitadores de CCQ e uma parte menor para ações administrativas.



PAUTA PARA REUNIÃO

- APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

- APRESENTAÇÃO DE EQUIPE DE MELHORIA

- ABERTURA COM A DIRETORIA

- BOA PRÁTICA COORDENAÇÃO

- COFFEE

- BOA PRÁTICA CCQ

- PLANEJAMENTO ESTADUAL 

- PLANEJAMENTO EVENTO REGIONAL 

- ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE EMPRESAS

- ENCERRAMENTO



- APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

REPRESENTANTE 01EMPRESA

GeaniANJO

Dayana COPOBRAS

LuanELIANE 

GiseleLAB BURIGO

Ana LuziaH SÃO JOSÉ

CleusaRIO DESERTO

REPRESENTANTE 02

Mariany

Bruno

Andreia

Rosana

Fabiana

João

PAUTA PARA REUNIÃO

Kelly HOTEL PLAZA Jaqueline

Renato LIBRELATO



PESQUISA DE PLANEJAMENTO



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

ITEM Resumo Comentários Ações / Comentários

Quanto a diretoria 
Buscar entender se todos 
conhecem e tem acesso a 
diretoria para tirar dúvidas

Diretoria está atuando de forma 
adequada cumprindo as metas 

propostas, trazendo melhorias e 
inovação

-Planejar 2020 da mesma forma que foi planejado 2019.
- Excelente atuação, estão de Parabéns!!

- Luan Sorato ou Vanderlei Werlich no cargo de diretoria. 
Coloquei o Vanderlei como opção pois não sei se é possível 

ficar mais de um ano na função.
- O Luan desempenhou um excelente trabalho este ano e o 
Vanderlei é uma pessoa excepcionalmente comprometida e 

com certeza tem capacidade, assim como o Luan de 
desempenhar muito bem a função.

Enviar Ata das reuniões por email. Recebi de fevereiro 
somente. 

Indicações para futuras gestões:
Rômulo, da Ciser

Ellen - Schulz
Luan Sorato

Vanderlei

-Programar próxima 
diretoria, verificar 

disponibiliadade nas 
empresas para já ir 

treinando novos 
componentes.



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto a comunicação
Buscar entender como 
está a comunicação e 

repasse de 
informações do núcleo

Está adequada e possui 
oportunidades de melhoria

- Reforçar nas regionais a importância do retorno 
dos e-mails.

- Acredito que a atualização de e-mails ajudará no 
processo.

- Quando houver alterações em horários e dias de 
eventos deve ser melhor comunicado em todos os 
meios de comunicação possíveis e cobrar que as 

pessoas compartilhem essas informações.
' - Mandar as apresentações das reuniões do 
regional para o vice coordenador também.

- Melhoria no Linkedin e outras redes

- Melhorar 
comunicação nas 

redes sociais;
- Maior 

envolvimento das 
empresas nas 

respostas de e-
mails;

- Desenvolver 
vídeo do núcleo;



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto a organização 
do seu regional

Buscar entender como 
está a organização do 
regional nas reuniões

Está adequada e possui 
oportunidades de melhoria

- Acredito que na regional vale esta faltando 
envolvimento das empresas, a reunião parece 

mais que é para cumprir o cronograma, não vejo 
animação para reunião.

Regional Sul: Reuniões excelentes. Ótima 
receptividade.

Quanto as boas práticas, este ano estamos 
conseguindo manter os temas definidos na 

reunião de planejamento mas penso que podem 
ser melhor aproveitados com assuntos das 

dificuldades mais comuns.
- Maior envolvimento do regional vale e oeste nas 

reuniões estaduais

- Criar o cargo de 
diretor regional. O 

mesmo deverá 
participar das 

reuniões estaduais;
- Reuniões 

estaduais 2020 
serão junto com as 
reuniões regionais;



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto as questões 
administrativas

Buscar entender como 
está a organização do 

núcleo

Está adequada. Desenvolver manual para transição de diretoria;

Desenvolver 
manual para 
transição de 

diretoria;



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto a organização 
do estadual

Buscar entender como 
está a organização do 
estadual nas reuniões

Está adequada e possui 
oportunidades de melhoria

- Quando as reuniões eram realizadas nas 
empresas, sempre tive otima receptividade.

- Participo uma vez por ano, mas a sugestão é que 
as boas práticas façam sentido para quem assiste.
- Alinhar todos os temas que serão abordados na 

escola de facilitadores com antecedência 
palestrante x diretoria para que o palestrante não 

fuja do tema proposta na agenda.
- Enviar pauta e atas das reuniões.

- Reuniões 
estaduais 2020 

serão junto com as 
reuniões regionais;

- Definir CEEM 
2020 nos moldes 

de 2019



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto a Escola de Facilitadores
Evento realizado na reunião 

estadual abordando temas de 
interesse comum das empresas 

das 13:30 as 16:30

Está adequada.

A escola é ótimo, porém acredito que temos que melhor na divulgação, 
exemplo o tema de outubro mudou e já tinha um cronograma para 

participamos e quando avisei ao meu gerente que mudou ele questionou 
porque ele não tinha recebido o e-mail avisando e quando eu disse que ainda 

não estava definido o local ele não gostou, pois já tínhamos nós planejado.
Avaliação de retorno financeiro em projetos. Trabalho em equipe. Oratória. 

Diretrizes para apresentação de projetos. Liderança. Tomada de decisão. 
Ferramentas da Qualidade (5W2H, PDCA, Espinha de peixe...).

Os temas poderiam ser mais específicos para os coordenadores, a fim de 
ajudá-los em suas coordenações, como por exemplo: Como pontuar, como 
reconhecer, como organizar as reuniões, como administrar conflitos, como 

defender o programa na empresa, etc.
A escola de facilitadores deveria ocorrer cada vez em um regional desta 
forma facilitando o transporte para todos. As vezes ficamos 6 horas na 

estrada para 3 horas de treinamento fica muito cansativo e as vezes inviável.
Quanto a divulgação, como se trata de palestras acho que o Núcleo poderia 
ter contatos dos RH's das empresas, é um peso a mais para participarmos, 

por exemplo para minha empresa foi difícil de liberar para participar, mas o 
RH pode ajudar. Divulgar também no Senai ou outros meios de comunicação, 

abrir para público?
Gestão de programas de melhoria

Algumas vezes sentimos necessidade de ser mais tempo de escola, os 
assuntos são muito interessantes.

Penso que devemos deixar bem claro quem são os facilitadores dentro do 
programa e procurar adequar os temas trabalhados para este público e 

sempre temas relacionados ao programa.
Criatividade; Analise de calculo de projetos de redução de custos; 

motivacional; liderança e trabalho em equipe; (que todos sejam dinâmicos)
Realizar com uma carga horária maior para conseguir aprofunda mais nos 

assuntos. Para isso, talvez seja melhor não combinar com reunião da 
Diretoria.

Como gerenciar as equipes de melhoria dentro do fluxo da empresa.
Orçamento / calculo de retorno de projetos

Público da Escola de 
Facilitadores: Coordenadores 
de programas de melhorias, 

supervisores, líderes de 
grupo.

Objetivo: Aprofundar os 
conhecimentos sobre  

gerenciamento de programas 
participativos, utilizando as 
ferramentas da qualidade, 

articulado com o uso de 
ferramentas de produção 

enxuta e gestão de equipes, 
tornando os facilitadores de 
programas de CCQ, capazes 
de aplicar os temas para o 
desenvolvimento de suas 

equipes e para a 
sustentabilidade dos 
programas em suas  

empresas. 
Realização: Realizado  

bimestralmente das 10:00 as 
15:00 na região central de 
SC. São escolhidos temas 

relevantes para as empresas 
nucleadas que serão 
abordados por um 

especialista no assunto.



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto a CEEM -
CONGRESSO ESTADUAL DE 
EQUIPES DE MELHORIAS

Evento realizado 
anualmente para seleção 

dos projetos destaques de 
CCQ em SC e para 

integração das equipes de 
melhorias do estado

Está adequada.

Divulgação: um evento desse porte deveria ser mais 
divulgado, em tv local por exemplo, ou estadual.

Palestras: geralmente deixam a desejar, este ano eu gostei 
muito.

Integração: não há muito integração, a MOSTRA é um dos 
momentos que mais traz integração, ano passado nem teve 

e este ano foi fraca. Deveria ter mais empresas.
O CEEM é muito esperado pelos circulistas, serve como 

reconhecimento as nossas equipes pelo trabalho realizado 
no ano. A pergunta quanto a localização me gerou dúvidas, 

pois ser nas regionais e interessante para conhecermos 
cada região do estado e os circulistas gostam, porém 

Florianópolis é menos cansativo para todos.
Penso que devemos diminuir a frequencia do CEEM e fazer 
mais eventos como DVAL e Salas Tematicas a nível regional. 

Estes eventos são mais efetivos e em função de não ser 
preciso se deslocar para muito longe conseguimos a 

participação de mais pessoas. Podemos abrir estes eventos 
para todas as empresas do estado assim quem tiver 

disponibilidade de participar em outras regiões aproveita a 
oportunidade.

Rever questão da Mostra junto ao coffee, ter um momento 
só dela, rever e atentar aos avaliadores do prêmio.

Inovação

Em 2019 teve uma 
aceitação de 97%, 

demonstrando uma 
capacidade e 

competência enorme 
de organização. Em 

2020 iremos seguir os 
moldes de 

organização. 
Solicitamos maior 
comprometimento 
dos coordenadores 

em geral, em lerem as 
instruções e 

auxiliarem na 
organização no dia do 

evento.



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto ao  DVAL
Dinâmicas Vivenciais ao Ar 

Livre
Está adequada.

Fazer dois no ano.
O DVAL é muito bom, mas é todo ano a mesma coisa, acho 

que ele deveria ficar um pouco mais desafiador...
Todos os circulistas adoram o DVAL e fazem propaganda 

aos que nunca foram, despertam a vontade de participar.
Todos os regionais, descrevem as atividades realizadas para 

atualizar o site.
Que seja realizado nas sextas-feiras.

Manteremos em 2020

Quanto as Salas temáticas Está adequada.

Avaliação de retorno financeiro em projetos. Trabalho em 
equipe. Oratória. Diretrizes para apresentação de projetos. 
Liderança. Tomada de decisão. Ferramentas da Qualidade 

(5W2H, PDCA, Espinha de peixe...).
Este evento é importante porque trás os temas do dia a dia 

das equipes de CCQ.
Penso que deve acontecer 2 x por ano.

Sempre ter as trocas do que cada regional faz ou fez.

Manteremos em 2020

Quanto ao Conecta CCQ
Palestras e eventos

Está adequada.

Trabalhar comunicação nas organizações.
EU manteria sim, participei apenas uma vez e com a 
presença de lideranças, supervisão, coordenação é 

necessário um cuidado maior ao trazer os temas. Para não 
ficar repetitivo e sem sentido. A divulgação deveria ser 
também feita para o RH das empresas pois engloba a 

gestão.
Esta pesquisa deveria acontecer após o evento. Então não 

tenho como avaliar.
Ter a troca entre os regionais.

Manteremos em 2020



PESQUISA DE PLANEJAMENTO

Resumo

Quanto a participação da 
sua empresa no núcleo

Está adequada.

- Está atendendo as expectativas
Acredito que deixando mais claro as decisões, pois o que 
tenho percebido algumas conversa na regional do vale e 
duvidas do porque que foi tomada certa decisão, acho 

ótimo como esta composta a diretoria atualmente, porém 
vejo não precisava ser tão fechada.

Fazer um evento direcionado para a gerencia.
Fazer treinamentos específicos para os coordenadores sobre 

como proceder com seus programas. Ex.: fazer um 
treinamento sobre "Como pontuar os projetos" ou "Que 

reconhecimento/premiações oferecer".
Meu gestor não fala sobre o núcleo comigo, exceto se eu 
leve à ele. Ou seja, eu sou o único canal, mas poderia ser 
diferente. O Núcleo poderia estar mais vivo na empresas, 
continuando a ser comunicar com os gestores. Envolveria 
também os RH's das empresas, queria que o RH tivesse na 

mente que poderia contar com o NCCCQ para trocar 
conhecimentos, práticas, divulgar as palestras do núcleo, 

etc.
criando um canal de comunicação com informações dos 
últimos eventos e realizações do Núcleo, tipo a cada 3 

meses um resumo
Para nós hoje a relação está ótima.

Penso que em 2020 podemos programar um evento a nível 
de Diretoria com as empresas a nível regional.

Ok
- Ações para regional 

Oeste



REUNIÕES DO ESTADUAL 2020

As reuniões estaduais serão realizadas juntamente com uma reunião regional. 

Assim, conseguimos acompanhar as ações regionais e conseguimos dar maior 

suporte a todas as empresas do estado.



16/01/2020
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.

- PROGRAMAR DVAL PARA  07 DE  FEVEREIRO
- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

DATA LOCAL TEMAS

12/03/2020 All4Labels
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SALAS TEMÁTICAS PARA  11 DE ABRIL

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

18/06/2020 OESTE

08/07/2020
Schulz 

Compressore
s

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SELETIVA CEEM PARA  22 DE AGOSTO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

17/09/2020 CEEM

03/12/2020 -Reunião de Planejamento

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR CONECTA CCQ PARA  06 DE JUNHO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse

PROGRAMAÇÃO 2020  – ESTADUAL

Prática 
coordenação

Prática CCQ

Metodologia de 
Apresentação dos 

Projetos CCQ 

Campanhas sociais 
através das 

equipes de CCQ

Estratégias para 
incentivar a 

participação de 
sugestões – Rafael 

Embraco

Duas rodas

Planejamento -

Brinde

Coteminas

6 - Embraco

-

16/01/2020 ELIANE
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.

- PROGRAMAR DVAL PARA  07 DE  FEVEREIRO
- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

SLExcelência

/ LIBRELATO
Case da Eliane BURIGO



16/01/2020 ELIANE
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.

- PROGRAMAR DVAL PARA  07 DE  FEVEREIRO
- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

DATA LOCAL TEMAS

19/03/2020
PLAZA + 

ESTADUAL 
SUL

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SALAS TEMÁTICAS PARA  11 DE ABRIL

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

21/05/2020 ANJO

16/07/2020 HOSPITAL
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SELETIVA CEEM PARA  22 DE AGOSTO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

24/09/2020 LIBRELATO
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.

- PROGRAMAR PARTICIPAÇÃO CEEM
- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

19/11/2020 COPOBRAS
-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.

- PROGRAMAR 2020
- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR CONECTA CCQ PARA  06 DE JUNHO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse

PROGRAMAÇÃO 2020  – REGIONAL SUL

SLExcelência

/ LIBRELATO
Case da Eliane

Prática 
coordenação

Prática CCQ

Semana da 
qualidade -

todos
Case Plaza 

Reuniões GD/ 
Librelato

Case Anjo

Campanhas 

internas / 

Todos

Case Hospital

Endomarketing 
/ Todos

Case Librelato

Planejamento Case Copobras

BURIGO

Brinde

ANJO

PLAZA

LIBRELATO

COPOBRAS

RIO DESERTO



16/01/20 Texneo

DATA LOCAL

12/03/20 All4Labels

21/05/20 Hotel Plaza

23/07/20 IPEL

17/09/20 Rovitex

19/11/20 Incofios

PROGRAMAÇÃO 2020  – REGIONAL VALE

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR DVAL PARA  07 DE  FEVEREIRO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

TEMAS

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SALAS TEMÁTICAS PARA  11 DE ABRIL

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SELETIVA CEEM PARA  22 DE AGOSTO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR PARTICIPAÇÃO CEEM

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR 2020

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR CONECTA CCQ PARA  06 DE JUNHO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse

Pesquisa de 
satisfação do 

CCQ

Integração do 
Lean com CCQ

Prática 
coordenação

Prática CCQ

REUNIAO ESTADUAL
Metodologia de 

Apresentação dos 
Projetos CCQ 

Campanhas sociais 
através das 

equipes de CCQ

Estruturação dos 
Projetos de CCQ 
utilizando o MDI 

Indicadores do 
programa 

Como  engajar 
Diretoria para 

o CCQ

Como desenvolver 
as equipes para 

Apresentação em 
Palco

Restruturação 
do Programa 

da Rovitex EMR

Elaboraçao de A3 
para projetos Ver e 

Agir

-Planejamento 
Regional Vale 2021

-Votação nova 
Coordenação

Como acontece  a 
Gestão de Mudanças 

do Programa na 
empresa

Rovitex

Brinde

Coteminas

All4labels

Incofios

Texneo

Ipel



22/01/20 Duas Rodas

DATA LOCAL

11/03/20 Malwee

13/05/20 W3SAT

08/07/20
Schulz 

Compressore
s

16/09/20 Embraco

11/11/20 Ciser

PROGRAMAÇÃO 2020  – REGIONAL NORTE

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR DVAL PARA  07 DE  FEVEREIRO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

TEMAS

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SALAS TEMÁTICAS PARA  11 DE ABRIL

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR SELETIVA CEEM PARA  22 DE AGOSTO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR PARTICIPAÇÃO CEEM

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR 2020

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse 

-Oficializar datas, comunicar eventos e planejamentos.
- PROGRAMAR CONECTA CCQ PARA  06 DE JUNHO

- ESCOLA DE FACILITADORES -Repasse

Interação CCQ: 
Recursos humanos, 
qualidade e  Lean –

Joseani Elian

Schulz 
Compressores

Prática 
coordenação

Prática CCQ

Retorno Financeiro –
Rafael Embraco

W3SAT

Projetos 
Orientados –

Sirley Duas Rodas
Haco

Estratégias para 
incentivar a 

participação de 
sugestões – Rafael 

Embraco

Duas Rodas

Condor e Lunelli

Ciser

7 – Schulz 
Compressores

Brinde

9 - Schulz SA

6-Lunelli

6-Embraco

6-Duas Rodas

9-Condor



20/02/20 Aurora

DATA LOCAL

23/04/20

18/06/20 OGochi

22/10/20 Dipães

26/11/20 Letavo

PROGRAMAÇÃO 2020  – REGIONAL OESTE

TEMAS

Visita em empresas

Prática 
coordenação

Prática CCQ Brinde



ESCOLA DE FACILITADORES



12/02/2020 SÃO JOSÉ

Ferramentas para estimular ideias de 
inovação 

DATA LOCAL TEMAS

15/04/2020 SÃO JOSÉ

Comunicação17/06/2020 SÃO JOSÉ

6 Sigmas para Excelência 
Operacional

14/10/2020 SÃO JOSÉ
Conectividade entre CCQ e indústria 

4.0

Diego Piovesan

PALESTRANTE

Lucia / Andressa

Ricardo Moura

Marcio - schulz

Foco: Aperfeiçoar conhecimentos na área de atuação e relacionar 
com  projetos de melhorias
Horário: 10:00  as 15:00

CONVIDAR UMA EQUIPE DE MELHORIA PARA APRESENTAR ALGUM CASE.



EVENTOS DO NÚCLEO



CALENDÁRIO EVENTOS REGIONAIS PARA 2020

NORTE VALE SUL OESTE

02/10/20 23/10/20 13/02/20

03/04/20 20/03/20 03/04/20

07/08/20 18/06/20 04/06/20

SELETIVA 05/08/20 21/08/20 20/08/20

17/09/20ESTADUAL



NOVA ESTRUTURA DA DIRETORIA



DIRETOR
REGIONAL NORTE

(Ellen – Shulz)

DIRETOR
REGIONAL VALE

(Fernanda – IPEL)

DIRETOR
REGIONAL SUL

(Ana – HSJ)

PRESIDENTE
(Luan Sorato – Eliane S/A)

DIRETORA DE 
CAMPANHAS E EVENTOS
(Giselli Pereira – Condor)

DIRETORA 
ADMINISTRATIVA

(Cleusa Ronsani – Rio 
Deserto)

DIRETOR MARKETING 
(Sávio Oliveira – Inplac)

DIRETORA DE 
RELACIONAMENTO 
(Geani Vieira – Anjo)

DIRETOR FINANCEIRO
(Vanderlei Werlich –

Lunelli)

DIRETOR
REGIONAL OESTE

(definir)



ATIVIDADES DE CADA DIRETORIA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

- Atualização da Ata de posse

- Atualização do estatuto

- Atualização do alvará

- Atualização dos POPs

- Atualização dos termos de adesão/desligamento

- Controle de empresas nucleadas

- Acompanhamento dos planos de ação

- Atualização e divulgação da lista de empresas nucleadas (site) 

- Atualização dos indicadores (semestral)

- Atualização dos calendários

- Arquivamento das Atas



ATIVIDADES DE CADA DIRETORIA

DIRETORIA FINANCEIRA

- Controle e planejamento orçamentário

- Controle das contas do núcleo

- Divulgação das contas

- Prestação de contas perante a contabilidade

- Pagamentos e recebimentos do núcleo



ATIVIDADES DE CADA DIRETORIA

DIRETORIA CAMPANHA E EVENTOS

- Responsável pela atualização e  divulgação do calendário de reuniões, 

treinamentos e eventos do núcleo conforme planejamento anual; (disponibilizar no site)

- Responsável por buscar contatos para palestras, reuniões e eventos do núcleo;

- Padronizar a realização dos eventos do núcleo



ATIVIDADES DE CADA DIRETORIA

DIRETORIA MARKETING

-Responsável pela atualização e  divulgação das ações do núcleo no site e redes sociais;

- Responsável por cuidar do indicadores do site (notícias do site por regional)

- Responsável pelo contato com a assessoria de comunicação do núcleo

(desenvolvimento de site, folders, materiais gráficos, informativo)

- Responsável em criar a “Campanha do mês do núcleo”

- Responsável por coordenar e manter a identidade visual do núcleo 

(convites, treinamentos, apresentações, apostila, POP, materiais gráficos em geral)



ATIVIDADES DE CADA DIRETORIA

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO

-Responsável por promover ações para captar, desenvolver e manter nucleados;

- Responsável por desenvolver e atualizar a forma de relacionamento com 

os atuais e novos nucleados;

- Ser o primeiro contato com os novos nucleados;

- Ser responsável por esclarecer as dúvidas dos atuais e novos nucleados;

- Juntamente com marketing, desenvolver campanhas para que as empresas

conheçam o núcleo;



ATIVIDADES DE CADA DIRETORIA

DIRETORIA DE REGIONAL

- Responsável por representar o regional nas reuniões estaduais, repassando as 

informações pertinentes ao regional;

- responsável por repassar as informações do estadual para o regional;

- responsável pelo planejamento administrativo e financeiro do regional;

- responsável pela organização dos eventos do regional.

- Responsável por distribuir as tarefas e obrigações com o coordenador regional e 

secretário.

- Mapear e indicar um representante para a diretoria estadual;



INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS



Empresas Nucleadas

Norte Vale Sul Oeste Estadual Total

15 8 7 0 3 33

Novos Nucleados

ACUMULADO 2019

4 0 1 0 0 5

Afastados 0 1 0 0 0 1

Desligados 0 1 0 0 1 2

CONTROLE DE NUCLEADOS



Regional Sul: Hotel Plaza (termo Adesão de acordo)
Regional Norte: Malwee (abr)  / Haco (jul) / Shulz Compressores 
(ago) / W3SAT (out)

NOVOS NUCLEADOS

AFASTADOS Regional Vale: Rudolph (nov)

DESLIGADOS
Estadual Adlin (jan)
Regional Vale: Vinculo Basic (jul)

Empresas Nucleadas

Norte Vale Sul Oeste Estadual Total

15 8 7 0 3 33

Novos Nucleados

ACUMULADO 2019

4 0 1 0 0 5

Afastados 0 1 0 0 0 1

Desligados 0 1 0 0 1 2



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

X X x x

X x x x x

NORTE

X X x x x x

X X x x x x

ESTADUAL

VALE

SUL

OESTE

Os regionais tem 10 dias para arquivar as ATAS após a realização das reuniões

ARQUIVAMENTO DE ATAS



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



RESUMO DA CONTA

SALDO ATUAL (30/11/2019) R$ 8.718,67

APLICAÇÕES R$ 6.557,77

COTAS 2.535,11

OUTROS -

SALDO EM CC (31/08/19) R$ 704,23



RESUMO – ORÇADO X REALIZADO



PROGRAMAÇÃO DE MENSALIDADES

22/03/2020ANUAL

SEMESTRAL 22/03/2020 21/06/2020

TRIMESTRAL 22/03/2020 21/06/2020 20/09/2020 20/12/2020

A partir de 01/01/2020 as mensalidades sofrerão reajustes, passando a ser R$ 100,00 mensais.



AVISOS FINANCEIRO



INFORMAÇÕES CAMPANHAS E EVENTOS



EVENTO PROGRAMADO

NORTE VALE SUL OESTE

02/10/20 22/03/20 13/02/20

- Disponibilizar materiais de 
condução e apoio para a equipe 
regional. Até 04/03/19

Atividade

Giselli

Responsável

Diretor Norte
Diretor Vale
Diretor Sul

Responsável Regional

- Disponibilizar modelo de 
convite, controle de participação 
e certificado. Até 04/03/19

Giselli

- Cobrar envio de fotos e 
disponibilizar notícia no site. Até 
04/03/19

Giselli



EVENTO PROGRAMADO 

NORTE VALE SUL OESTE

03/04/20 14/06/20 03/04/20

- Disponibilizar materiais de 
condução e apoio para a equipe 
regional. Até 04/01/19

Atividade

Giselli - Condor

Responsável

Coordenador Norte: Jocimar
Coordenador Vale: Fernanda
Coordenador Sul: Ana Zanela

Responsável Regional

- Disponibilizar modelo de 
convite, controle de participação 
e certificado. Até 04/01/19

Giselli - Condor

- Cobrar envio de fotos e 
disponibilizar notícia no site. Até 
24/01/19

Sávio - Inplac



EVENTO PROGRAMADO

NORTE VALE SUL OESTE

07/08/20 17/09/20 04/06/20

Promover anualmente uma 
palestra ou evento para líderes, 
supervisores e facilitadores, com 
temas que possibilitem o 
desenvolvimento de suas equipes 
e para a sustentabilidade dos 
programas em suas empresas, 
alinhados à assuntos relevante e 
atuais para as regiões nucleadas. 

Atividade

Coordenador de cada 
regional

Responsável

Coordenador Norte: Ellen
Coordenador Vale: Fernanda
Coordenador Sul: Ana

Responsável Regional



EVENTO PROGRAMADO – CEEM REGIONAL

NORTE VALE SUL OESTE

05/06/2019 22/08/2019 20/08/2019

- Formar equipe organizadora do evento e 
atribuir responsabilidades;

Atividade

Giselli

Responsável

07/03/2019

Data

- Disponibilizar regulamento do prêmio 
catarinense para os coordenadores regionais;

Giselli 18/04/2019

- Selecionar Avaliadores (cada regional) Giselli 13/06/2019

- Disponibilizar modelo de convite, controle 
de participação e certificado;

Giselli 13/06/2019



EVENTO PROGRAMADO – CEEM ESTADUAL

REGIÃO DE FLORIANÓPOLIS

17/09/2020

- Disponibilizar programação e artes no site;

Atividade

Giselli

Responsável

28/08/2019

Data

- Disponibilizar modelo de convite, controle 
de participação e certificado;

Giselli 28/08/2019

- Selecionar Avaliadores; Giselli 28/08/2019

- Seguir organização conforme planilha; Giselli 28/08/2019



EVENTO PROGRAMADO – CEEM ESTADUAL

- Escrever novo regulamento baseado por categoria

- Programar avaliadores

- Programar mostra



INFORMAÇÕES MARKETING



jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2

1

1

2

2

0

0

5

0

0

0

1

2

2

5

1

3

1

0

1

1

1

2

4

7

4

2

1

2

0

0

0

NORTE VALE SUL EST TOTAL

2

1

1

2

1

0

0

1

0

0

0

7

1

8

3

16

8

5

2

8

1

1

1

NOTÍCIAS NO SITE POR REGIONAL
02 notícias por mês por regional



fev

abr

jun

CAMPANHA DO MÊS DO NÚCLEO
campanhas bimestrais (A3)

ago

out

dez

Tema Responsável



DEMAIS AÇÕES MARKETING

1) Atualização da identidade visual do núcleo

- Apresentação ppt padrão
- Logo dos eventos
- Certificado dos eventos
- Convite padrão
- Apostila
- Apresentação do núcleo
- Ficha de inscrição / comparecimento
- Pasta núcleo
- Bloquinhos núcleo
- Banner núcleo
- Materiais CEEM (convite, certificado, apresentação ppt, capa para site e redes 

sociais, carta patrocínio, totem, troféu, medalhas, banner entrada, programação 
brindes)

2) Atualizar redes sociais (Linkedin, Facebook, Instagram) – criar padrão junto com 
identidade visual



INFORMAÇÕES RELACIONAMENTOS



AÇÕES RELACIONAMENTO

1) Estruturação regional Oeste
2) Estruturar relações com o SENAI
3) Pesquisa de satisfação do núcleo
4) Aumento da participação dos regionais



RESUMO



RESUMO PLANEJAMENTO

1) 4 REUNIÕES ESTADUAIS (01 em cada regional)
2) 4 ESCOLA DE FACILITADORES (fevereiro, abril, junho e outubro)
3) AGOSTO REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CEEM
4) DEZEMBRO REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E POSSE DA NOVA DIRETORIA
5) DEFINIÇÃO DE 1 DIRETOR REGIONAL (POR REGIONAL)
6) CEEM EM SETEMBRO (DATA E LOCAL AINDA SERÃO DEFINIDOS)
7) SELETIVA CEEM (AGOSTO DE 2020 – ORGANIZADO POR CADA REGIONAL)
8) REGULAMENTO DO CEEM ATÉ ABRIL
9) 3 EVENTOS PRINCIPAIS DO NÚCLEO (DVAL, SALAS TEMÁTICAS E CONECTA CCQ)
10) NOVA MENSALIDADE ( R$100,00 MENSAIS)
11) DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DO NÚCLEO
12) DESENVOLVIMENTO DO VÍDEO DO NÚCLEO



EVENTO PROGRAMADO



EVENTO PROGRAMADO

NORTE VALE SUL OESTE

02/10/20 22/03/20 13/02/20

- Disponibilizar materiais de 
condução e apoio para a equipe 
regional. Até 04/02/20

Atividade

Giselli

Responsável

EMPRESAS:
- LABORATÓRIO BÚRIGO
- ANJO

SUGESTÕES DE TEMAS
-COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
-COMO VENDER BEM A SUA IDEIA
-COMPROMETIMENTO - NEUSA

Responsável Regional

- Disponibilizar modelo de 
convite, controle de participação 
e certificado. Até 04/02/20

Giselli

- Cobrar envio de fotos e 
disponibilizar notícia no site. Até 
15/02/20

Giselli



REUNIÃO REGIONAL
JANEIRO 2020


