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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1   Baumgarten  Daniella  X 
2   Coteminas  Priscila  X 
3   Farbe  Simone  X 
4   Ipel  Diego  X 
5   Incofios  Eduardo  X 
6   Hotel Plaza  Juliana/Vanessa XX  
7   Rovitex  Carolina/Daniela  XX 
8   Rudolph  Marcelo  X 
 

 
Percentual de Presença da Reunião 87,5% 1 7 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 

Abertura 

o Boas Vindas; 

o Apresentação 
do Projeto – 
Equipe de 
Melhoria; 

o Reflexão 
Missão, Visão 
e Valores. 

 Boas Vindas do Roberto e da Daniella. 

 Apresentação do grupo Engenhoca, com o projeto de troca do verniz da face 
externa do rotulo de bula. Utilizavam o verniz release na parte interna e 
externa, porém o da parte externa estava amarelando, então começarão a 
utilizar um verniz só de proteção, onde reduziu o consumo do verniz release que 
era mais caro em 53% e melhoram a qualidade do produto. Retorno de 
93.837,74R$. 

  Grupo comentou que a supervisão envia os tipos de reclamação do cliente para 
todos os funcionários e assim o grupo viu uma oportunidade de melhoria. 
Participando do programa eles aprendem muito, se desenvolvem e conhecem 
pessoas. 

2. 0 

Boa Prática 

o Financiamentos e 
incentivos fiscais à 

pesquisa, 
desenvolvimento e 

inovação tecnológica 
no Brasil 

(F.Iniciativas) 

 

 Primeiramente, houve uma breve apresentação por parte de todos os 
envolvidos e, em seguida, a F. Iniciativas deu início a apresentação do conceito 
de inovação tecnológica, bem como seus pré-requisitos e benefícios (em anexo). 
Em paralelo com esse momento, houveram questionamentos sobre possíveis 
atividades elegíveis para a Lei do Bem, dúvidas sobre o aproveitamento do 
benefício e explanações sobre projetos desenvolvidos nas empresas 
participantes. 

 Os colaboradores presentes na reunião demonstraram interesse em divulgar a 
Lei do Bem nas suas empresas e também apontaram a necessidade da 
participação de membros da controladoria e/ou contabilidade em futuras 
reuniões. Com isso, foi levantada a possibilidade de um próximo momento no 
ano de 2019, para que a F.Iniciativas possa retomar o contato com essas 
empresas na presença de colaboradores tanto da área técnica quanto da área 
contábil, para que todas as vertentes referentes à Lei do Bem sejam supridas.  
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Nº Assunto Detalhamento 

3. , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos Estadual 

 

 Foi passado o planejamento 2019 do estadual e Metas; 

 Nova diretoria, conforme abaixo; 

 As logos dos eventos Simone irá solicitar ao Luan e também questionará se será 
1º ou 21º congresso. Como funciona as salas temáticas, pois o vale nunca fez 
esse tipo de evento. 

  Conecta CCQ é estilo treinamento de supervisores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Assuntos Regional - 
Vale 

Planejamento 

 Coordenadora: Fernanda (Ipel) 

 Vice-coordenadora: Priscila (Coteminas) 

 Secretária: Juliana (Hotel Plaza) 

 Fazer a parte de Boa prática em Janeiro; 

 Dividir o Vale, com um responsável para cada divisão da diretoria, para que a 
parte burocrática seja definida por email e que saia das reuniões. 

 Todas as ações pensar no objetivo dela e se com o que fizermos iremos atingir a 
meta do núcleo. 

 Aplicar ferramentas com foco na política do núcleo e ter uma estratégia de onde 
fazer isso. 

 Dani, compartilhar apresentação do GMAB (Reestruturação do programa de 
melhorias da All4labels). 

5.  Fechamento  Reunião produtiva e com muitas trocas 
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