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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 23/08/2017 

Em 23 de agosto 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, 2º Vice-Presidente: 

Rodrigo Braga – Owens Corning e dos Conselheiros Gestores:  Ruy Toledo – G12, Giorgio Solinas – 

Texiglass, Kátia Dantas – Elekeiroz, Christian Andrade – Fibermaq, Roberto D.C Iacovella – Redelease, 

Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Marcos Pannellini – Dilutec, Gilmar Auter – Abcol, Alexandre 

Nogueira – Fibertex. Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Ruan Nunes e Ivan Pylov – 

Rosatom. Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas do: e dos Conselheiros Gestores: Kazuo Inumaru – Tecnofibras Jorge Zapata – 

Novapol/Novascott, Amanda Paschoalini– Lord, Alison Santos – Novapol, Carlos Leão – Toho Tenax, 

Edoardo Daelli, Fábio Sanches – Ashland, Ilson Salvador – Reichhold, Carolina Felix – Unigel, Deborah 

Santos – CPIC, Juliana Hoehne - Purcom, José Carlos Moroni – Morquímica, Fenelon Chaves – BYK,  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

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

1.0 -  Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Erika Bernardino apresentou o demonstrativo financeiro e informou que foram tomadas algumas 

ações para equilibrar as contas da associação e que hoje a ALMACO esta encaminhando para o equilíbrio 

financeiro. Informou aos presentes sobre a quitação dos débitos com fornecedores e parcelamento dos 

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

esta sendo revisado. A previsão de lançamento será em novembro de 2018 

1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados.  

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

pagamento por mais de  3 meses. E as novas empresas associadas. 

 

 

2.0 – Dia da Criatividade 

2.1 – Erika Bernardino informou do primeiro Dia da Criatividade que a ALMACO fechou com a empresa 

Rosatom, que será hoje dia 23/08 a partir das 14h. 

2.2 – Gilmar ressaltou a importância das empresas investirem no novo, mas não só em produtos, 

principalmente em gestão e modelos de negócios. Gilmar sugeriu buscar empresas para realizar o dia da 

criatividade focado na construção civil, pois é um segmento carente e aberto à inovação. 
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3.0 – Cronograma de Cursos ALMACO 2017 

3.1 – Apresentado aos presentes cronograma dos cursos ALMACO 2017. 

 

 

3.2 – Erika informou aos presentes que os cursos dos dias 13 e 14 de setembro serão ministrados pelo 

docente Waldomiro Moreira. 

3.3 – Erika apresentou o feedback da pesquisa de avaliação dos cursos realizados nos dias 09 e 10 de 

agosto pelo docente André Trevisan, veja abaixo: 

- 71,43% consideram-se totalmente atendidos; 

- 57,14% classificaram a estrutura do CETECOM como “excelente” e 42,86% como “muito boa”; 

- 100% qualificaram o instrutor como “excelente”. 
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4.0 - Palestra gratuita – Mari Tomita Katayama – Diretora do núcleo de apoio de micro, 

pequenas e médias empresas 

4.1 – Informado aos presentes que desde o mês de julho todas as reuniões do conselho gestor contarão 

com a participação de algum palestrante convidado, hoje teremos a palestra Mari Tomita Katayama - 

Diretora do Núcleo de atendimento tecnológico à micro e pequena empresas. 

5.0 – Curso de Pós Graduação – Módulos Individuais 

5.1 – 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: 

 

5.2 – Erika reforçou que ALMACO está fazendo parceria com a ABIPLAST para divulgação do primeiro 

curso. A ideia é que todos os associados Abiplast paguem o mesmo valor dos associados ALMACO 

5.3 – 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 ou processo especifico durante suas aulas. 

 

6.0 – Comitê Automotivo 

6.1 – Gilmar salientou a importância da participação no evento que será realizado no dia 14 de setembro 

em São Paulo. Neste dia teremos duas palestras, sendo umas delas: Sobre inovação e criatividade no 

mundo de compósitos, e a outra sobre a evolução do processo RTM. Será apresentado um novo processo 

chamado Fast RTM, que se trata 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.  
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7.0 - PERSONAL OFFICE ALMACO 

7.1 - Gilmar Lima reforçou a oportunidade que a ALMACO esta oferecendo aos seus Associados. 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 
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de reuniões até 10 pessoas. Para utilizá-las, bastam reservar com antecedência e nos enviar os 

nomes/RGs para liberarmos a entrada. 

8.0 – Comitê Eólico  

8.1 – Erika comentou sobre o retorno positivo que tivemos em relação a visita do comitê nas empresas 

Vestas e Aeris. Informou que está aguardando um retorno para a próxima visita, que será em SP. 

8.2 – Sugerido que seja encaminhado aos presentes à pesquisa de satisfação realizada nas visitas do dia 

19 de julho para que todos fiquem por dentro das necessidades e solicitações da empresa deste setor. 

 

9.0 – Programa Logística Reversa 

9.1 – Gilmar Lima  informou que a ALMACO conseguiu reduzir os custos mensal do programa através de 

um redesenho da prestação de serviço do consultor.  

9.2 – Erika convocará uma reunião no dia 27/09 para todas as empresas participantes do programa para 

explicar as mudanças e a redução de custo.  

 

10.0 - Lançamento do novo site e informativo ALMACO 

10.1 – Erika apresentou layout do novo site ALMACO que estará disponível a partir do dia 28/08/2017. A 

ideia é que seja um site mais dinâmico, clean e com mais informações. 

10.2 - O Informativo Compósitos Online passará a ser quinzenal, o primeiro informativo no novo formato 

sairá no dia 14 de setembro. 

11.0 – Parceria ALMACO e Laboratório de Estruturas Leves (LEL) 

11.1 – Gilmar comentou sobre a reunião com o Sr. Hugo Resende,  do LEL, em São José dos Campos/SP, 

sobre os trabalhos que serão iniciados: 

• Curso de compósitos avançados sendo a parte prática no LEL. 

• Criação de novos cursos, como por exemplo o de laminação manual de pré-preg. 

12.1 – Sugerido que criado uma comitiva de empresários para conhecer o Laboratório.   

 

12.0 - STARTUP BOOSTER 

12.1 – 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. 
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12.2 - A ALMACO inscreveu três trabalhos para participar da Startup Booster da JEC 2018.  

 

 

12.3 - 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. 

13.0 – Prêmio Top Of Mind 2017 

13.1 – Erika repassou sobre o e-mail que encaminhamos para todos os associados no dia 19 de junho e 

um lembrete no dia 27 de julho solicitando o mailing. O prazo estipulado para recebimento é até 11 de 

setembro. 

13.2 - Previsão do início das pesquisas na segunda quinzena de setembro; 

13.3 – Erika informou que esse ano teremos uma nova categoria “ Poliuretano”. 

13.4 – Data do Prêmio Top of Mind será no dia 07/12, local a definir em SP. 
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14.0 - Evento com estudantes no auditório 50 do IPT – 25 de outubro 

14.1 - Gilmar Lima enfatizou a importância da realização de um evento de empreendedorismo em São 

Paulo. Foi reservado o auditório do prédio 50, do IPT, no dia 25 de outubro para realização do mesmo. 

Será 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 ideia é trazer um palestrante de peso, para fazer a abertura deste 

evento. 

 

Nossa próxima reunião esta agendada para dia 27 de setembro. 

São Paulo, 23 de agosto de 2017. 

 


