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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
  

1  All4Labels  Renato/Larissa  X 
2  Coteminas  Priscila  X 
3  Texneo  Brenda  X 
4  Ipel  Jessica x  
5  Incofios  Eduardo/Marcones  X 
6  Rovitex  Wagner/Gilmara  X 
7  Gomes da Costa  Mariana * em contato  

 

 
Percentual de Presença da Reunião 

 
83% 1 5 

 

Nº Assunto Detalhamento 

1.
Assuntos Estadual 

 

 Foi repassado alguns assuntos do Estadual, como alteração da visão, 
missão e valores. 

 Novas metas para 2022 
 Priscila pediu que todos preencham o formulário que foi enviado, para 

atualizarmos os dados das empresas. 
 Priscila também pediu que já verifiquem como será o pagamento da 

mensalidade do núcleo. 

2. Assuntos VALE  Iríamos realizar o planejamento, porem vamos aguardar o calendário do 
estadual, com o que cada regional deve definir. 

3. Troca de Conhecimento 

 Rovitex e Incofios montam o manual do programa juntos. Possuem 
classificação de projeto (como Retorno financeiro, Melhoria na operação, 
5s/organização e ambiental) 

 Grupos ganham pontos diferentes por ser PDCA ou ver e agir. Possuem 
pontuação para projeto com retorno financeiro, diferenciando pelo valor.  

 Recebem pontos por atas preenchidas, quantidade de projetos 
implantados, participação de eventos do núcleo. 

 Fazem o fechamento no final do ano com categorias de premiação (ouro, 
prata e bronze.) Premiam, integrantes + superviso + amigo de equipe. 

4.
 

 Coteminas, não usa pontuação. Possui programa de geração de ideias e os 
grupos de melhorias. Projeto implantado recebe premiação, a única 
diferenciação é com retorno ou sem retorno. Premia todos integrantes 
dos grupo + padrinho + convidado.  Realiza mostra como uma segunda 
premiação. 
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5.  

 TexNeo também possui diferenciação pra pdca e ver e agir. Supervisor e 
apoio técnico não recebe pontução. (mas sentem falta de apoio) 

 Se grupo consegue preencher A3, genha ponto, atas de reunião 
preenchidas, participação em eventos do núcleo.   

 O retorno é calculado após 90 dias, o custo que avalia e valor do retorno, 
tem pontuação.  

 Realizam tema do ano que ganham pontos extras, se atende mais de um 
quesito de melhoria também ganha pontos. 

 Todos acharam muito interessante a equipe máster, onde somente uma 
equipe ganha ponto extra se for a equipe que implementar mais projetos. 

 All4labels deve alterar manual, mas mandou por email o manual para 
termos conhecimento.  

6. Fechamento 

 Todos gostaram da reunião, que sempre se aprende algo novo. 
 A maioria das empresas a manutenção realiza o projeto através de 

chamado.  
 Ficamos devendo:  
- planejamento das próximas reuniões. 
- planejamento de eventos. 
- planejamento de ações para conquistar novos nucleados. 
- planejamento de notícias para o site. 

 
 
 
 


