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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

1.  � Adlin � David   x 

2.  � Anjo Tintas � Geani   x 

3.  � Aurora Alimentos � Nanci/Diane/Aline   x 

4.  � Baterias Pioneiro � Danieli/Ademir   x 

5.  � Condor � Giselli   x 

6.  � Coteminas � Priscila/Anna Laura   x 

7.  � Eliane Revestimentos � Luan/Andreia   x 

8.  � Grupo Lunelli � Vanderlei x   

9.  � Hospital São José � Marcia   x 

10.  � Inplac � Savio   x 

11.  � Marisol � Andreia Rachadel   x 

12.  � Excelência SC � Eduardo / Zenon   x 

13.  � SENAI/SC � Eliane   x 

14.  � Weg � Josiane/Orlando x   

15.  � Baumgarten � Daniela   x 

16.  � BRF - Concórdia � Daiane/Marcieli x   

17.  � BRF - Videira � Eliani x   

18.  � Ciser � Célio x   

19.  � Companhia Águas de Joinville � Thiago / Liliane x   

20.  � Cardinal � Francisco/Guilherme Afastamento – 07/06/2016 

21.  � Copobras � Daiana/Pamela   x 

22.  � Duas Rodas � Sirley   x 

23.  � Elian � Josimar/Carla/Josiane x   

24.  � Embraco � Cleosdete/Marcio Cardoso   xx 

25.  � IPEL � Fernanda/Deise x   

26.  � Laboratório Burigo � Gisele / Lisdeise x   

27.  � Marlan Malhas � Ueslei / Liane / Neylor x   

28.  � Móveis 3 Irmãos � Jocimar / Juliana   x 

29.  � Oxford � Everaldo / Shirley / Vilson x   

30.  � Rudolph � Marcelo   x 

31.  � Rovitex � Gabriele/Jardel   xx 

32.  � Sical � Érica / Ana Cláudia   x 

33.  � Schulz � Ellen / Márcio x   

34.  � Textil Farbe � Priscilla / Simone   x 

35.  � Viqua � Deise / Carina x   

Percentual de Presença na Reunião ---- > 86% 2 0 12 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  
� Abertura 

� Boas vindas 

� Apresentação dos participantes 

�  Eliane – SENAI/SC fez a abertura. A apresentação dos participantes 
foi realizada após a chegada de todos. Na apresentação, foi 
verificado que temos várias pessoas que atuam há mais de 20 anos 
nas empresas e assim foi sugerido fazer um informativo com um 
depoimento sobre essa experiência.  

� Márcia fez uma leitura e reflexão sobre nossa Missão, Visão e 
Valores.   

02  
� Pendências | Andamento 

o Termo de Adesão/Declaração 
� Termo de Adesão/Declaração: Marcia comenta que os formulários 

foram atualizados, para que as novas empresas assinem. Não é 
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recebimento 
o Situação WEG 
o Pesquisa desligamento empresas 

| Atualização do POP 
o Pesquisa “Porque não participa 

do CCQ” 

necessário assinarmos.  

� Situação WEG: Márcia comentou que fez 3 contatos e que a 
empresa deixou de participar também das reuniões do Regional 
Norte. Havia uma pendência financeira que foi quitada. Foi 
comentado que não há mais grupo de CCQ, há somente trabalhos 
com Kaizen. Márcia sugere que o Núcleo emita um comunicado de 
desligamento, pelo não cumprimento dos itens mínimos do 
Estatuto, o que foi aceito por todos.  

� Pesquisa desligamento: Sirley encaminhou para Luan mas necessita 
fazer uns ajustes antes da publicação. A respeito do desligamento, 
Márcia comentou que é necessário avaliarmos melhor a justificativa 
das empresas. Andreia comenta que precisamos fazer um trabalho 
maior na entrada da empresa pois o processo está muito fácil de 
entrada e desligamento. Geani sugere que seja feito uma lista de 
opções para justificativa de desligamento, sendo assim mais fácil 
mapear um motivo mais próximo do real. Foi ressaltado que é 
importante saber as expectativas da empresa quando busca o 
núcleo. Foi comentado que o coordenador também deve ser o 
propulsor da ideia do núcleo.  

Danieli comenta que a Baterias Pioneiro provavelmente solicitará 
desligamento do Núcleo. A empresa está com consultoria em Lean e 
o CCQ será descontinuado. Foi sugerido elaborar uma carta em 
nome do Núcleo, informando que outras empresas também tem os 
programas de Lean e Kaizen e continuam atuando no núcleo. Estas 
empresas irão fazer um depoimento que irá compor esta carta.  

� Pesquisa “Porque não participa do CCQ”: a aplicação desta 
pesquisa é para aqueles que não participam do Núcleo, com a 
finalidade de avaliar / captar o motivo das pessoas não participarem 
das equipes. Geani apresentou o formulário e encaminhará por e-
mail.   

03  

� Financeiro 

o Informações gerais da conta 

o Investimentos do Encontro | 
Previsões de pagamentos 

o Atualização do POP (novas 
regras de pagamentos/prazos) 

� Despesas: apresentação dos valores do financeiro: 

o Evento: R$ 23.484,15.  

o Recebimento patrocínio: R$ 15.295,00.  

o Valor pago: R$ 8.189,00.  

o Temos em caixa: R$ 21.747,47.  

� Marcia comenta sobre o valor de confraternização, que foi sugerido 
ter um valor para confraternização do regional. Foi comentado e 
concordado por todos que a prioridade do caixa é os gastos com os 
treinamentos e a realização do Encontro/Prêmio. Foi comentado 
sobre a confraternização do estadual, que foi feito orçamento para 
a realização de almoço, mas os valores ficaram acima do esperado, 
além da dificuldade de local próximo e do pouco tempo disponível. 
Márcia comenta que temos que avaliar cada gasto não como 
padrão para todos, pois se foi gasto um valor X em um regional em 
uma determinada situação, não significa que outros regionais terão 
o mesmo valor disponível. Foi discutido amplamente sobre o 
pagamento de coffee-break pelo núcleo e consenso de ter um valor 
máximo de R$ 12,00 e em caso excepcionais avaliado pelo núcleo. 
Para reuniões e treinamentos, foi definido que cada empresa que 
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sedia paga nesse valor máximo. Casos em que a empresa não pagar, 
o núcleo avalia.  

04  
� Diretoria 2017-2018 

o Votação para vice-presidente 

� Na última reunião Estadual, realizada no dia 15/09, tivemos a 
elaboração da chapa da nova diretoria (2017/2018). Como tivemos 
dois candidatos para a vice-presidência, faremos a eleição no dia de 
hoje. Será necessário também redefinir os seguintes cargos: 1º 
Tesoureiro (Vanderlei irá ficar somente no Regional, devido a 
compromissos na empresa não poderá assumir a função); 2º 
Tesoureiro (a pedido da empresa Móveis 3 Irmãos); Secretaria do 
Conselho Fiscal (desligamento da Filomena da empresa);  Suplente 
do Conselho Fiscal (a pedido da empresa Móveis 3 Irmãos).  

� Luan informa que tem interesse em ficar como 1º Tesoureiro, 
abrindo mão do cargo de vice-presidente, ficando o cargo de vice 
para a Daniela (Baumgartem). Priscila (Coteminas) propôs assumir o 
cargo de Secretaria do Conselho Fiscal, no lugar de Filomena. Como 
2º Tesoureiro foi sugerido o nome da Márcia (HSJ), o qual foi aceito 
por ela. Para a vaga de suplente, Marcelo (Rudolph) irá assumir o 
cargo. Fica eleita por todos os presentes a seguinte diretoria:  

� Diretoria: 

� Presidente – Andreia Rachadel - Marisol 

� Vice-presidente –Daniella Macarini - Baumgarten 

� Secretaria – Eliane Nunes – SENAI/SC 

� 1º Relações Públicas – Giselli Souza - Condor 

� 2º Relações Públicas – Danieli Mergener – Baterias Pioneiro 

� 1º Tesoureiro - Luan Sorato – Eliane  

� 2º Tesoureiro – Márcia Campos – Hospital São José  

� Conselho Fiscal: 

� Presidente – Sirley – Duas Rodas 

� Secretaria – Priscila Matos - Coteminas 

� Suplente – Giselli - Condor 

� Suplente – Josimar - Elian 

� Suplente – Marcelo Murara - Rudolph 

� Suplente – Aline - Aurora 

05  

� Encontro Catarinense de CCQ 

o Avaliação geral do Encontro 

o Apresentação resultado da 
Pesquisa de Opinião 

o Avaliação/Sugestões Prêmio CCQ 
2017 

o Definição dos avaliadores para 
2017 

� Avaliação do Encontro: Giselli apresentou o resultado da pesquisa. 
Foi comentado que as reclamações de espaço físico procedem pois 
o número de publico foi muito maior que o previsto para o local. Foi 
reforçado que o limite de inscrições deve ser respeitado. Sugestão: 
não levar brinde nos stands pois atrai as pessoas somente pra 
receber. Foi comentado que a amostra tinha poucos stands para o 
tamanho do evento. Café fica melhor quando servido no mesmo 
ambiente. Palestra tem que ser motivadora. Foi comentado que 
para este encontro não foi feito os grupos de trabalho e horário 
para ficar na recepção, por exemplo. Essas atividades precisam ser 
partilhadas pois o evento é de todos. Foi comentado sobre a 
definição de palestrante: quando definir, não retomar a discussão. 
Como fechamento, parabenizar o regional pela execução do 
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Encontro.  

� Prêmio: aprimorar a forma de avaliação e deixar as regras de 
avaliação mais claras. Foi sugerido que tenha um treinamento para 
preenchimento do relatório / anexo, pela variedade de 
interpretações de preenchimento. Faltou a informação de que o 
anexo deveria contemplar as informações mínimas. Precisa ser 
aprimorada a escrita do regulamento, tornando-o mais claro. Foi 
comentado que pode ser feito um banco de práticas dos relatórios 
como modelos, da mesma forma que o modelo de trabalho da 
Excelência atua. Pontos fortes: a) apresentação em palco; b) 
Relatório final elaborado pelos avaliadores de forma individualizada 
para as empresas. Orçamento: ter um orçamento a ser 
administrado pela equipe de avaliadores.  

� Avaliadores: Priscila – Coteminas (Vale); Outros regionais devem 
trazer o nome pra reunião de janeiro. (preferencialmente um de 
cada regional).  Andreia comenta que precisa ser mantida a visita a 
todas as empresas.  

06  

� Apresentação Ações Regionais  

o Regional Norte 

o Regional Sul 

o Regional Vale (Treinamento 
Coordenadores CCQ – 
Blumenau) 

o Regional Oeste 

� Norte: reunião dia 07/12. Não fez treinamento e focou no Encontro. 
Elian entrou como empresa e teve o desligamento da Portobello. 
No total são 15 empresas.  

� Sul: teve um evento com aulas temáticas (gestão de conflitos, 
retorno sobre o investimento, etc). Teve muita troca de 
conhecimento, 45 participantes, 3 empresas interessadas 
participaram do evento para conhecer. No total são 6 empresas no 
regional. Rio Deserto está voltando em 2017 e 3 em processo de 
implantação do programa, com intenção de ingressar no núcleo. 
Última reunião será dia 08/12. 

� Vale: treinamento do CCQ será 28 e 29/11. Reunião será dia 13/12. 
Antes terá um treinamento de líderes, no mesmo dia da reunião. De 
manhã o treinamento e no período da tarde a reunião. Reunião de 
planejamento será em fevereiro.  

� Oeste: tem 4 empresas. BRF Videira será enviado um email de 
desligamento por não participação conforme Estatuto. Polinutri 
pediu cronograma das reuniões para participar. UNOESC sediará a 
próxima reunião.  

07  

� Avaliação Gestão 2015/2016 

o Pontos fortes e Oportunidades 
para melhoria 

o Definições das reuniões de 2017 
(cronograma/boas práticas) 

� Marcia apresentou uma retrospectiva do PE para 2016, com a 
revisão das diretrizes organizacionais realizadas em 2016 e se há 
necessidade de alteração. Todos concordaram que não há 
necessidade de revisão. Foi apresentado também um gráfico com o 
histórico das empresas participantes e uma reflexão dos itens que 
foram trabalhados. Foi comentado da necessidade de fazer um 
levantamento de retenção de empresas, quantas adesões e quantos 
desligamentos e reaviar o posicionamento de aumentar o número 
de empresas, se não seria mais foco em manter o número atual e 
fortalecer estas participações. Em 2015 fechamos com 29 empresas 
e em 2016 temos um total de 33 empresas atuantes no Núcleo.  

� Abaixo foi apresentado um brainstorming para nossa reunião de 
planejamento em janeiro, com pontos fortes, oportunidades de 
melhoria e sugestões de práticas:  
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o Pontos fortes / Forças: troca de experiência; site 
reformulado com mais notícias; organização do 
controle financeiro; aumento do número de empresas 
atuantes apesar do cenário; criação das metas; etapa 
de realização de planejamento; público do Encontro; 
treinamentos como o workshop; conhecimento interno 
– muita gente com conhecimento que pode ministrar 
treinamentos; melhoria no comprometimento nas 
entregas (ainda é necessário melhorar).  

o Oportunidade melhoria: alteração de nomes dos sites 
– manter atualizado; Distorção de decisão: tivemos 
pontos decididos na reunião do Estadual que foram 
rediscutidos nos regionais. Foi comentado que a pauta 
deve ser discutida anteriormente nos regionais e esta 
informação repassada na reunião do Estadual, porém, 
caso o Estadual decida uma opinião contrária à posição 
do Estadual, este deve ser acatado.  

o Sugestões: fazer uma reunião na empresa interessada, 
com as empresas do regional, com apresentação de 
uma equipe de uma das empresas nucleadas; reavaliar 
o indicador de aumentar o número de empresas em 
adesão; elaborar um histórico de empresas 
contactadas; apresentação de indicadores de número 
de equipes, projetos e outros dados da empresa, a fim 
de acompanhar o andamento do Programa e intervir 
com sugestões caso a empresa esteja com dados em 
declínio; comunicação: enxergar o núcleo como um só; 
melhorar a tomada de decisão e sugestões do regional 
devem ser trazidas para o Estadual (sugestão: que cada 
regional tenha um representante no Estadual e que 
traga as definições prévias do regional); definições do 
Encontro: ter um orçamento para o Encontro 
específico; Ter uma planilha com as noticias já 
veiculadas, indicadores, depoimentos que fiquem 
visíveis para todos. Prévia de orçamento: ter uma 
previsão de orçamento para 2017 com capacitação por 
regional, ter uma média de como foi esse ano; 
reavaliar o indicador de aumentar o número de 
empresas em adesão; Informações dos treinamentos 
no site – internamente para troca entre regionais – 
manter atualizada esta informação.  

08  
� Agendamento das próximas 

reuniões - cronograma 

�  Foi comentado em uma das reuniões desse ano em fazer as 
reuniões do Estadual junto com a reunião dos regionais, sendo uma 
reunião em cada regional.  

� 19/01/2017 – SENAI/São José 

o Prática: PDCA – Andreia + Relatório Prêmio;  

o Brinde: NA 

� 16/03/2017 – UNOESC/Campos Novos  

o Prática: Indicadores +CCQ Lean 
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o Brinde: Condor 

� 18/05/2017 – Regional Norte definir empresa 

o Prática: Práticas motivacionais 

o Brinde: Baumgarten 

� 20/07/2017 – Baumgarten 

o Prática: Programa Coteminas + Envolvimento RH 

o Brinde: Aurora 

� 21/09/2017 - Criciúma – definir empresa 

o Desafios/sugestões focadas 

o Embraco 

� Outubro: Encontro – Criciúma – definir local e data 

� 23/11/2017 – Regional Norte – definir empresa 

o Prática: Fechamento do ano 

o Brinde: Duas Rodas / Coteminas 

OBS: Cada regional deverá enviar um levantamento para 
Andreia/Daniela das necessidades e sugestões para o próximo ano para a 
reunião de janeiro – prazo: 17/12. Fazer este levantamento na reunião 
do regional agora em dezembro.  

09  
� Boa Prática - Programa Duas Rodas 

o Apresentar a aplicação da 
ferramenta A3 

� Sirley apresentou a aplicação da ferramenta A3 que foi 
implementado na empresa Duas Rodas.  

� A ferramenta baseia-se no modelo científico do PDCA e todo o 
problema, análise, ações corretivas e planos de ação são definidas 
em uma folha padrão internacional A3. Composição do A3: Título, 
Definição, Estado Atual, Objetivo, Análise; Proposta, Plano de Ação, 
Acompanhamento. Apresentação dos formulários e de um modelo 
de A3 preenchido.  

� Os projetos em A3 foram disponibilizados numa sala na saída da 
sala de refeições para que os colaboradores conheçam. Também 
são disponibilizados no sistema informatizado de gestão dos 
projetos e os grupos tem acesso por login e senha. Sirley irá 
compartilhar o modelo de formulário.  

10  

� Discussão em grupo 

o Planejamento CCQ das empresas 
para 2017 (Como foi feito, 
ferramentas utilizadas, 
envolvidos) 

� Cada empresa comentou como executa seu planejamento do 
Programa para o próximo ano. Os depoimentos estão descritos 
abaixo:  

o Importante incluir os gestores, supervisores no 
planejamento; 

o Na Aurora tem 87 equipes implementadas. Tem 
reunião com os responsáveis pela Unidade (facilitador). 
Nessa reunião é discutido os pontos positivos e 
negativos. Tem um plano de orçamento. É avaliado o 
custo e também o investimento de novas equipes. 
Esses facilitadores repassam nas Unidades o que foi 
definido.  

o Na Anjo é repassado para os líderes coletarem com os 
circulistas o que precisa ser melhorado.  
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o Na Baumgarten: é feito pesquisa com os participantes 
e planeja ações para melhorar o que foi pontuado. Irá 
alterar o nome da empresa, terá que alterar o termo 
de adesão.  

o Condor: faz pesquisa também e trabalha nestes 
pontos. Cada equipe faz o seu planejamento, de forma 
simples, para o próximo ano, como quais projetos 
querem atuar. É feito no início do ano, sempre em 
início de janeiro, quais são os pontos fortes e 
oportunidades de melhoria.  

o Rovitex irá implementar essa prática de planejamento 
mais próximo da equipe. 

o Rudolph: inicia em janeiro. 

o Inplac será feito em janeiro. Teve muita força após a 
reunião do Estadual.  

o Marisol: planejar como será feita a premiação. 
Orçamento é feito pelo gerenciamento do programa. 
As verbas das equipes são definidas nas áreas. É 
considerada a pesquisa de satisfação aplicada com os 
circulistas. Todo o processo é aprovado por gerência.  

o Duas Rodas: faz reunião com líderes. As duas últimas é 
de planejamento, com discussão dos pontos fortes e 
oportunidades. A liderança define os projetos 
orientados. 

o Sical: aplicou a pesquisa com algumas pessoas, mas 
falta contribuição das lideranças.  

o Coteminas: está implantando em outros estados. Irá 
fazer treinamento para que as equipes tirem as ideias 
do papel.  

o Copobras: houve uma melhora nos resultados com a 
responsabilidade para a gerência dos projetos, cobrado 
pela diretoria, pois precisa passar resultado.  

11  � Encerramento / Próxima reunião 

� Reunião produtiva; superou expectativa; muito boa e ter mais 
entrosamento entre pessoas; produtiva e de integração; teve muita 
informação que será levada para empresa; bem participativa; todos 
os itens foram abordados; Coteminas não ficará no Estadual, mas 
irá participar sempre que possível; reunião tranquila e eficaz; 
agradecimentos por fazer parte da equipe, sempre se leva 
conhecimento pessoal e profissional; umas das melhores; 
agradecimentos à gestão pelo trabalho; toda empresa deveria 
experimentar o cargo de presidência; parabenizar a equipe; muito 
bom partilhar as angústias com liberdade e aproveitar da 
experiência das pessoas / empresas; agradecimento pela parceria;  

Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 
 

 
 

 
 
 

Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 
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Cronograma de Reuniões 2016 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 19/01/2017 � SENAI/SC � São José � NA 
� PDCA – Andreia + 

Relatório Prêmio; 

02 � 16/03/2017 � UNOESC � Campos Novos � Condor � Indicadores +CCQ Lean 

03 � 18/05/2017 � Definir empresa � Regional Norte � Baumgarten � Práticas motivacionais 

04 � 20/07/2017 � Baumgartem � Blumenau � Aurora 
� Programa Coteminas + 

Envolvimento RH 

05 � 21/09/2017 � Definir empresa � Criciúma � Embraco 
� Desafios/sugestões 

focadas 

06 � 23/11/2017 � Definir empresa � Regional Norte 
� Duas 

Rodas/Coteminas 
� Fechamento do ano 

Figura 2 - Próximas Reuniões 2016 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Enviar as necessidades / sugestões para Andreia / 
Daniela, para planejamento 2017.  

� Todos 17/12/2016  

02 �  �    

03 �  �    

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 
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Figura 5 – Foto do Encontro 

 


