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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1  All4Labels  Renato/Daniella  X 
2  Coteminas  Cristiane/Priscila  XX 
3  Texneo  Brenda  X 
4  Ipel  Jesica  XX 
5  Incofios  Eduardo/Marcones  X 
6  Rovitex  Wagner/Gilmara  X 
7  Gomes da Costa  Mariana Apresentação do Núcleo 

 

 
Percentual de Presença da Reunião 

 

100% 0 6 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1.
Abertura 

 Boas-Vindas da Diretora Regional Vale - Priscila. 

 Lida Missão, Visão e Valores e Estrutura do núcleo. 

 Apresentação dos participantes. (Wagner assume a coordenação do 
programa na Rovitex, mas Gilmara representou) (Brenda assume a coordenação 
da Texneo) (Mariana é da Gomes da Costa e está como ouvinte, 1ª Reunião) 

 Marcones apresentou o núcleo, falando um pouco do CCQ, o que fazemos 
e quais os benefícios em estar participando. 

2.
Assuntos Estadual 

 

 O Vale está com 6 empresas ativas.  

 Informações do financeiro, quem fez o pagamento do núcleo em 
semestral ou trimestral, a próxima mensalidade é em junho 

 Feito cronograma dos meses em que cada empresa fará uma notícia para 
o site do núcleo, somente faltou a Rovitex repassar. (Cronograma abaixo)  

 Informações relacionamento. Alem da Vínculo Basic, outras empresas 
achamos interessantes fazer contato, Hemmer, Killy, Hacco, Brandili e 
Tecnoblu. (Essas duas últimas, já participaram do núcleo, porém, não 
voltaram). 

 Texneo, Brenda diz não estar recebendo email do núcleo, e Priscila 
acredita que rovitex, também não. Priscila vai verificar com o Caíque, para 
que seja inserido nos emails. 

 Solicitado o preenchimento das avaliações dos eventos até final do dia 
para quem participou. 

 Falado sobre o PCIM, ninguém estava com dúvidas. 

3.
Assunto Vale 

 

 O próximo fórum será organizado pelo vale, Priscila e Jésica irão montar 
cronograma. 

 Por enquanto somente Incofios e Anjo confirmados, Priscila pediu ajuda 
para Simone da Ciser, pois não recebeu retorno da Letavo. 

 Infelizmente não houve nenhuma boa prática. 
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Nº Assunto Detalhamento 

4.  

 Coteminas comentou que o número de ideias geradas e implantadas 
diminuiu com a pandemia, mas que estão realizando reuniões de forma 
presencial. 

 Incofios reúne a gestão e os 15 grupos estão voltando a se motivar. 
Colocaram um computador para os grupos poderem registrar e acompanharem 
seus projetos 

 Texneo, como mudou a coordenação, ela está cobrando mais e mudou 
algumas etapas burocráticas do ver e agir, fazendo que os projetos sejam 
executados mais rapidamente. Motivando os grupos a fazerem mais projetos do 
tipo PDCA que são ideias mais elaboradas. E que o grupo apresenta a ideia, seu 
projeto, e que o SER VISTO é muito importante. Manutenção, recebe os projetos 
não implantados toda semana e é cobrado prazos. Estão com 12 grupos. 

 All4labes estão sem representante para o programa, mas até final de 
maio já deve ter um. E enquanto tinham representante estavam batendo a meta 
de ideias e projetos implantados e as reuniões estavam acontecendo. 

 Ipel Como houve muita mudança interna o programa está passando por 
um tempo parado, somente com cadastro de ideias. Que também diminuíram. E 
quase não fazem reuniões. 

 Foi pedido para Ipel dar um gás, verificar se precisa de ajuda, para que 
não saiam do núcleo. 

 Reuniões presenciais x on line: Foi visto que presencial é superprodutivo, 
que é diferente e há uma troca maior, porém no momento nenhuma empresa 
está podendo sair para fazer. Todos optaram pelo on-line. 

 PROXIMA REUNIÃO: Será dia 17/06 mesmo horário. 

 Priscila irá falar com a Mariana da Gomes da Costa que saiu da reunião. E 
não voltou. 

5. Fechamento 

 All4labels falou que por não ter representante não estavam colaborando 
quanto gostariam com o núcleo, mas que estão a disposição para qualquer 
suporte que precisarmos. 

 Ipel reforçou a importância do núcleo e irá dar um retorno como ficara a 
questão da IPEL. 

 Texneo agradeceu e que tem muito a aprender e colaborar. 

 Incofios comentou que o presencial tem mais troca, mas que o on-line 
tem seus ganhos, agradeceu e disse que anotou o fato de tornar o ver e agir 
menos burocrático, para dar uma vazão maior e se colocou à disposição e que irá 
participar mais (Marcones) 

 Marcones também comentou que devemos vender melhor o núcleo, não 
só dizendo o que ele é e o que fazemos, mas mostrar que ele traz um 
autodesenvolvimento. Além das trocas.  

 Quem sabe fazer depoimentos com representantes que estão a mais 
tempo no núcleo e mostrar o quanto gostam e aprenderam com ele. 
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Cronograma notícias site 
Empresa Meses 
All4labels Julho Outubro Dezembro 
Coteminas Abril Junho Outubro 

Incofios Agosto Novembro   
Ipel Julho Agosto  Novembro 

Rovitex       
Texneo Junho Dezembro   

 
Eventos regionais serão realizados de forma online com todas as empresas participantes do Núcleo Catarinense de CCQ.  

 
 

Programação das reuniões Estaduais no Núcleo Catarinense de CCQ. 
 

 
Cronograma de Eventos Núcleo Catarinense de CCQ 2021. 
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 Registro da Reunião Regional Vale.  


