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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 20/07/2017 

Em 20 de julho de 2017, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do Presidente: Gilmar Lima – G12, 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão, e dos Conselheiros 

Gestores:  Ruy Toledo – G12, Kazuo Inumaru, Paulo Zimath e Ariosvaldo Silveira – Tecnofibras, Kátia 

Dantas – Elekeiroz, Amanda Paschoalini e Andrios Souza – Lord, Christian Andrade – Fibermaq, Deborah 

Santos – CPIC, Paulo Camatta – Consultor. Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação e 

Alexandre Nogueira – Fibertex, Gilmar Auter – Abcol. Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas do: 2º Vice-Presidente: Rodrigo Braga – Owens Corning e dos Conselheiros 

Gestores: Giorgio Solinas – Texiglass, Jorge Zapata – Novapol/Novascott, Marcelo Bianchini – Chem-

Trend, Alison Santos – Novapol, Carlos Leão – Toho Tenax, Edoardo Daelli – Royal Química, Fábio 

Sanches – Ashland, Ilson Salvador – Reichhold, Carolina Felix – Unigel, Roberto Iacovella – Redelease, 

Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Juliana Hoehne - Purcom, José Carlos Moroni – Morquímica, 

Fenelon Chaves – BYK, Marcos Pannellini – Dilutec. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

 Sr. Gilmar Lima iniciou a reunião apresentando a pauta a ser discutida. 

1-  Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro e informou foram tomadas algumas ações para 

equilibrar as contas da associação e que hoje a ALMACO não é mais uma associação deficitária. 

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Gilmar Lima, informou que o Livro Compósitos 1, já 

esta sendo revisado. Silvio de Andrade ficou incumbido de reescrever alguns capítulos atualizando as 

informações. A previsão de lançamento será durante a feira em novembro de 2018 

1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados.  

1.4 – Apresentada as empresas que solicitaram descredenciamento por redução de custos 

 

 

 

 



 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos  
Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 01 - Cidade Universitária 

CEP: 05508 901 - São Paulo - SP_Tel/Fax: +55 (11) 3719 - 0098 - almaco@almaco.org.br / 

www.almaco.org.br 

 

1.5 – Apresentada a nova associada  

 

2.0 – Cronograma de Cursos ALMACO 2017 

2.1 – Apresentado aos presentes cronograma dos cursos ALMACO 2017. 

 

 

 

2.2 – Erika comentou aos presentes sobre a parceria que foi firmada com a Assipt, sindicato do IPT, para 

divulgação dos cursos ministrados no CETECOM. Para os sócios da Assipt cobraremos o valor de 

associados ALMACO 
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3.0 - Novos movimentos ALMACO 2017 

3.1 - Gilmar Lima reforçou sobre a realização de um evento em São Paulo, no auditório do prédio 50 do 

IPT, no dia 18 de outubro somente para Universidades e empreendedores. Um evento focado em 

apresentar os compósitos de uma forma atrativa e que motive os participantes a conhecer mais sobre os 

nossos materiais. Teremos alguns case de sucesso de algumas empresas, tais como: Marcopolo, Troller, 

Tecnofibras, entre outros. Esse evento seria um piloto para começarmos a fazer esse tipo de evento pelo 

Brasil. A diretora do núcleo de atendimento a pequenas, médias e micro empresas do IPT, Mari Tomita, 

abrirá este evento apresentando o Programa de apoio Tecnológico a micro, pequenas e médias empresas.     

4.0 - Palestra gratuita – Renata Helena Couto Silva do Banco Bradesco – 20 de julho; 

4.1 – Foi mencionado sobre o evento gratuito que oferecemos aos associados. Convidamos uma 

economista do Banco Bradesco, Renata Helena, para ministrar uma palestra sobre Cenário Econômico 

Brasileiro para fidelizarmos e ajudarmos nossos associados e ter uma visão de futuro .  Infelizmente não 

tivemos muito coro apenas 25 pessoas 

5.0 – Comitê Automotivo 

5.1 – Gilmar informou sobre a reunião do comitê automotivo, que será realizada dia 20 de julho as 14h. O 

objetivo é garantir a participação das principais montadoras no evento, que será realizado no dia 14 de 

setembro, sobre a evolução do processo RTM até o Fast RTM. Trata-se de uma tecnologia utilizada na 

Europa e Estados Unidos para a fabricação de peças principalmente estruturais para indústria automotiva 

e de transporte. O palestrante será o Jerome Raynal, IS Group. O local onde será o evento será definido 

em breve. 

6.0 - PERSONAL OFFICE ALMACO 

6.1 - Gilmar Lima informou que os associados da ALMACO a partir de agora terão uma sala exclusiva e de 

reuniões em São Paulo na sede da associação, na Cidade Universitária (USP). A sala exclusiva atenderá 

até quatro pessoas e a sala de reuniões até 10 pessoas. Para utilizá-las, basta reservar com antecedência 

e nos enviar os nomes/RGs para liberarmos a entrada. 

7 – Comitê Eólico - Visita Vestas e Aeris – 19 de julho 

7.1 – Erika comentou sobre a visita nas empresas Vestas e Aeris no dia 19 de Julho no Ceará. Veja abaixo 

o feedback das pessoas que representaram a ALMACO nesta ação Rafael Regattieri (Owens Corning). 

Tiago Fruet (Lord) e Robson (CPIC) 

“Primeiro ponto: a minha opinião e na dos colegas (Tiago e Robson), o evento com a Aeris foi muito bom! 

Em comparação com o evento que eu e o Tiago participamos, dessa vez tivemos uma excelente interação 

com o público e a apresentação ficou muito dinâmica! Recebemos muitos feedbacks positivos e as 3:30 do 

evento passaram muito rápido. 
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O Tiago está com as folhas de avaliação, e acredito que ele te passará o mais breve possível. Minha ideia, 

seria usar os comentários das avaliações para desenhar uma nova palestra para a Aeris, com mais foco 

nos pontos que eles destacaram, entre eles adesivos, e outros treinamentos. Acredito que essa 

retroalimentação com novas necessidades seja um dos pontos chaves para trazer os players do mercado 

para mais próximo da Almaco. 

Outro outcome interessante foi o interesse da Aeris em se filiar à Almaco.  

Na nossa vistia à Vestas (Nacelles), tivemos a oportunidade de apresentar sobre os pontos principais de 

interesse por parte do time local, pequenos reparos estéticos na superfície de compósitos. 

Eles se interessaram muito na possibilidade de fazer um curso na Almaco (ou in-company), sobre esse 

assunto.”  

7.2 – Erika Bernardino  informou que tentará marcar uma próxima reunião do comitê eólico na Vestas em 

São Paulo/SP. Data a definir. 

 

8 – Parceria ALMACO e IPT 

8.1 – Gilmar Lima informou aos presentes a importante parceria que a ALMACO e o IPT - Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas assinaram no dia 13/07, em São Paulo, cujo objetivo é contribuir para o 

desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. O acordo divide-se em duas frentes. Uma 

delas focadas somente para empresas paulistas com foco em extensão tecnológica e a segunda em 

pesquisa e inovação industrial aberta para as empresas brasileiras. Existe um requisito básico para as 

duas frentes que é a Receita anual, mas a ALMACO já está discutindo outras possibilidades. Parte dos 
recursos é a fundo perdido e poderá gerar diferencias competitivo e viabilizar projetos que hoje estão 

parados por falta de recursos e tecnologia.   

 

8.2 – Gilmar informou que as 4 empresas que participaram da reunião do dia 27/06 já estão trabalhando 

com esse projeto. 

8.3 – Erika informou que haverá uma nova rodada de reuniões com a diretora Mari Tomita no dia 22 de 

agosto a partir das 14h. As empresas interessadas deverão agendar seu horário com a ALMAXO o mais 

breve possível. 

9 – Lançamento Cursos Modulares – Módulos Individuais (PÓS-GRADUAÇÃO) 

9.1 – Gilmar Lima repassou sobre o lançamento dos cursos modulares baseados no conteúdo 

programático da pós-graduação em compósitos. Com a iniciativa, os interessados poderão selecionar uma 

das seguintes áreas de estudo: 

 

 

https://www.facebook.com/AlmacoBrasil/?fref=mentions
https://www.facebook.com/iptsp/?fref=mentions
https://www.facebook.com/iptsp/?fref=mentions
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*Curso Materiais – 16 horas – 2 dias – DATA:  29 E 30 DE AGOSTO 

Professor: Paulo Camatta 

Inscrição: Associados: R$ 600,00 

               Não associados: R$ 800,00 

Limite de alunos: 7 alunos 

*Curso Reforços – 16 horas – 2 dias – DATA: 25 e 26 DE SETEMBRO 

Professor: Rodrigo Berardini 

 Inscrição: Associados: R$ 600,00 

                Não associados: R$ 800,00 

Limite de alunos: 7 alunos 

*Curso Processos – 8 horas – 1 dias – DATA:  26 DE OUTUBRO 

Professor: Paulo Camatta 

Inscrição: Associados: R$ 400,00 

               Não associados: R$ 600,00 

Limite de alunos: 8 alunos 

*Curso Aplicações – 08 horas – 1 dias – DATA:  22 DE NOVEMBRO 

Professor: Gilmar Lima 

Inscrição: Associados: R$ 400,00 

               Não associados: R$ 600,00 

Limite de alunos: 8 alunos 

9.2 – Gilmar informou que os professores que ministrarão os cursos serão remunerados da mesma forma 

que era quando o curso era aplicado na Universidade Positivo. Eles têm a liberdade de convidar outras 
empresas para dar uma palestra sobre um produto, processo especifico durante suas aulas. 

9.3 – Gilmar disse que esta pleiteando junto  ao MEC que no futuro quando abrirmos a pós-graduação em 

compósitos  possamos utilizar  os cursos feitos no CETECOM para debater da carga horário do curso de 

pós. 
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10 – Programa Logística Reversa 

10.1 – Gilmar Lima informou aos presentes sobre o andamento do Programa ALMACO de logística 

Reversa, tínhamos 12 empresas participantes no projeto, destas 2 pediram para sair. Com as 10 

empresas restantes o valor arrecado mensalmente não conseguiria arcar com os custos mensais.  

10.2 – Gilmar informou que a ALMACO já esta consultando outro consultor para redução tentarmos 

reduzir os custos desembolsados hoje pelo comitê. Foi alinhado entre os participantes que abaixando os 

custos mensais com a consultoria e conseguindo um consultor que recebesse por relatório fornecido. Com 

a redução dos custos do programa, acreditemos que mais empresas possam participar. 

10.3 – Assim que decidido sobre o consultor, será agendada uma reunião, para andamento do programa 

e novas ações. 

11 – Parceria ALMACO/JEC – Star-up 

11.1 – Gilmar Lima informou  sobre a parceria entre a ALMACO e o JEC Group. Agora, a ALMACO integra o 

programa de apoio às startups do JEC Group. Denominada Startup Booster, a iniciativa tem como objetivo 

acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras que compreendem a utilização dos compósitos. 

11.2 - Aberto a candidatos de todo o mundo, o Startup Booster divide-se em duas categorias: 

“Processos”, que avalia soluções de design e tecnologias de fabricação, e “Materiais & Produtos”, voltada 

ao desenvolvimento de novos materiais e aplicações. 

11.3 - As dez empresas selecionadas pelo comitê do JEC Group terão direito a apresentar, na feira JEC 

World 2018, em Paris, seus projetos a potenciais investidores. E as três mais bem avaliadas dividirão um 

prêmio de 10 mil euros, entre outros benefícios, como a cessão de um estande completo para cada uma 

participar da edição de 2019 do evento. 

11.4 – Sugerido pelo Ariosvaldo da Tecnofibras que a ALMACO entre em contato com os alunos formados 

nas pós-graduações em Compósitos da ALMACO e  perguntar se algum deles querem inscrever seus TCCs. 

11.5 – Erika ficou incumbida de mandar as informações para todos os pós-graduados.  

12 – Feira Feiplar/JEC/ALMACO 

12.1 – Gilmar Lima informou encaminhou um e-mail para a JEC e eles se mostraram dispostos a firmar a 

parceria com a FEIPLAR, com tanto, que a feira não seja na mesma semana da JEC Seul.  

12.2 – Gilmar Lima disse que está aguardando a confirmação da data da Feiplar em 2018 para formalizar 

e começar a viabilizar uma reunião entre a JEC / ALMACO e FEIPLAR 

Nossa próxima reunião esta agendada para dia 23 de agosto. 

São Paulo, 20 de julho de 2017. 

 


