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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

1  All4Labels  Ellen/Daniella  XX 
2  Coteminas  Priscila/Elaine  X 
3  Farbe  Simone  X 
4  Ipel  Fernanda/Jessica  X 
5  Incofios  Eduardo X  
6  Hotel Plaza  Juliana/Vanessa XX  
7  Rovitex  Gisely/Gilmara  XX 
8  Rudolph  Marcelo AFASTADO 

 

 
Percentual de Presença da Reunião 71,43% 2 5 

 
Nº Assunto Detalhamento 

1.

Abertura 
o Boas Vindas; 
o Apresentação do 

Projeto – Equipe de 
Melhoria; 
o Reflexão Missão, 

Visão e Valores. 

 Boas Vindas do Diretor da empresa e da Fernanda. 
 Passado o vídeo institucional da empresa. 
 Apresentação do grupo G4, com o projeto “Redução de transporte de 
Tubetes”. O transporte do tubete era realizado manualmente, onde o operador 
precisava puxar e ou levar o tubete nos ombros até o depósito de tubete. 
Confeccionarão 02 carrinhos, tornando o transporte mais seguro, melhorando 
condições ergonômicas do operador e reduzindo o transporte até o depósito de 
126 vezes por dia para em média 5 vezes por dia. Os mesmos ficam em um lugar 
estratégico do setor.  

 Grupo comentou que possui mais dois projetos em andamento.  
 Apresentação dos participantes. (Gisely assume a coordenação do programa 
na Rovitex e Ellen assume da All4Labels.) 
 Lida Missão, Visão e Valores e Estrutura do núcleo. 

2.
Pontos Vistos 

o Afastamento Rudolph 
o Conecta 

 Rudolph pediu afastamento, vamos verificar de fazer uma visita. Dani ficou de 
verificar para falar com Geane. 
 Melhorar a divulgação do Lean dentro do núcleo. Mostrar de alguma forma 
que o CCQ é uma ferramenta dentro do Lean. 
 Conecta CCQ: Somente comentários positivos. 
 Porém tínhamos que ver como monitorar o engajamento do supervisor 
(liderança) que participa desses eventos.  
 Coteminas destacou que tem indicadores por projetos implantados, por 
padrinhos de grupo e All4Labels tem Meta supervisor / gerente para que tenha 
30% da sua equipe com participação no programa. 
 Trocar convite entre Mostras. Para troca de experiência e visão dos projetos. 
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Nº Assunto Detalhamento 

3.
Assunto Estadual 

 

 Boa Prática sobre Gestão Riscos – passarão a sistemática de como funcionava 
a gestão de riscos e como levarão para os grupos de melhorias trabalharem. A 
ação que pode ser gerada e como pode passar para os grupos. 
 Resumo Financeiro: 
- Verificar se o estadual vai questionar a forma de pagamento.   

  Pedido data aproximada da Mostra para se planejar para participar. 
 Pesquisa do núcleo: Empresas que responderam: Texneo, All4labes, Ipel, 
Coteminas (Verificar se IncoFios e Hotel preencheram). Rovitex, não preencheu. 
 Todo mundo passar o dados das informações da planilha da Cleusa para 
Fernanda até final do mês. 

4.
Assunto Vale 
o Planejamento 

 Coordenadora: Fernanda (Ipel) Vice-coordenadora: Priscila (Coteminas) 
Secretária: Vanessa (Hotel Plaza). Permanece até Novembro 2020 quando 
devem ser realizadas novas votações. 

 Feito cronograma para os eventos do núcleo. 
 Feito cronograma das reuniões 

 Representante do VALE no Estadual: Nenhuma empresa teve liberação 
para ser nucleada ao Estadual. Feito cronograma de viagem para as 
reuniões do Estadual, para que pelo menos uma empresa participe por 
mês do Estadual. 

 REFAZER Noticias SITE, POIS SE PERDEU. 

5. Fechamento 
 Cuidar com a FALTA de COMUNICAÇÃO, e que sempre haja retorno nos 

questionamentos ao Núcleo, o mais breve possível. 
 Reunião produtiva e com muitas trocas 
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