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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 

 
1  ➢ All4labels ➢ Ellen  X 
2  ➢ Coteminas ➢ Priscila X  
3  ➢ Texneo ➢ Simone  X 
4  ➢ Ipel ➢ Jésica  X 
5  ➢ Incofios ➢ Eduardo  X 
6  ➢ Hotel Plaza ➢    
7  ➢ Rovitex ➢ Thaís X  
8  ➢ Rudolph ➢    
 

 
Percentual de Presença da Reunião 66,6% 2 4 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1. 1
1
1 

Abertura 

 

➢ Foi iniciada a primeira reunião virtual do Núcleo Catarinense de CCQ Regional 
Vale com a presença das empresas Texneo, Incofios, All4labels e IPEL. 

➢ Foi comentado pela Simone da Texneo que o Hotel Plaza pediu desligamento do 
núcleo diretamente ao Luan, atual presidente do NCCCQ. 

➢ Foi comentado pelo Eduardo da Incofios que a Rovitex está passando por 
remanejamento interno e por enquanto a representante da Rovitex é apenas a 
Thaís.  

➢ Não houve apresentação de equipe de melhoria nesta reunião. 

2. 0 
Assuntos do Regional 

Vale 

➢ Cada empresa falou como está o atual cenário perante a pandemia do Covid-19; 
Atualmente todas as empresas estão trabalhando com redução de jornada, 
umas em maior/menor percentual que outra.  

➢ As empresas All4labels e IPEL estão conseguindo manter as atividades dos 
grupos de melhoria, reuniões estão mantidas, projetos seguindo. Com todos os 
cuidados de distanciamento necessário, com uso de máscara e álcool em gel. 

➢ Já as empresas Texneo e Incofios tiveram as atividades dos grupos de melhorias 
atingidas por suspensão de trabalho provisória em ambas as empresas, alguns 
desligamentos. 

➢ Ambas as empresas o clima entre os grupos de melhorias está mais tenso 
devido a este cenário incerto, sentimentos muitos circulistas receosos em 
trabalhar em projetos e mais preocupados em focar nas suas funções.  
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Nº Assunto Detalhamento 

3.  
Planejamento 
Regional Vale 

➢ Em função da pandemia do Covid-19 os treinamentos presenciais foram 
suspensos até nova comunicação da diretoria do Núcleo. 

➢ No regional Vale, planejamos realizar um evento virtual de motivação para 
nossos grupos de melhoria. Falando do cenário atual em todas as empresas do 
Vale, mostrando a importância da melhoria nesse meio e passando uma 
mensagem de motivação.  

➢ A ideia é contar com breve fala de cada empresa (coordenador ou circulista) e 
um profissional da área da psicologia para tratar no cenário atual e motivação. 

➢ Alguns nomes foram citados, uma profissional da Incofios em que o Eduardo 
falará e outra da Texneo onde a Simone falará.  

 

4.  Boa Prática 

➢ Utilização do Programa Teams para reunião virtual. É fácil de utilizar e não 
travou nenhuma vez.  

➢ Simone comentou que o mesmo programa foi usado na transmissão do Fórum 
Virtual de projetos feito pelo Regional Norte com mais de 10 conexões e foi 
muito bom. 

5.  Fechamento ➢ A reunião foi produtiva e rápida. 

6.  Foto  

 

 
 

 

 

 

 

  

 


