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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 24/05/2017 

Em 24 de maio 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, Henrique Ferraz – 

Fiacbras, Carolina Felix – Unigel, Ademir Liba e Kátia Dantas – Elekeiroz e Paulo Camatta – Consultor. 

Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas do: Conselheiros Gestores: Rodrigo Oliveira – Royal Química, Fábio Sanches – 

Ashland, Ilson Salvador – Reichhold, Carlos Leão – Toho Tenax. Christian Andrade – Fibermaq, Roberto 

Iacovella – Redelease, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, Giorgio Solinas – Texiglass, Amanda Paschoalini – 

Lord, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Jorge Zapata – Novapol, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, 

Carlos Zillig – Piatex, Juliana Hoehne - Purcom, Gilson – Novascott, 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 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Gilmar Lima, reforçou a continuidade na revisão do 

Livro Compósitos 1 para atualização de informações. Erika ficou de fazer uma cotação com o Silvio de 

Andrade. 

1.2 – Apresentada tabela comparativa de associados.  

1.3 – Apresentada a nova empresa associada e as empresas que por procedimentos da ALMACO foram 

descredenciamento por falta de pagamento.  

 

Gilmar Lima solicitou que estas empresas que se desligaram em função de falta de pagamentos, seja feito 

um direto contato com cada empresa para tentarmos resgatá-las. E afirmou que o momento é de 
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fortalecer a associação e aumentar a sua representatividade. Pediu também que seja feita os uma 

proposta de parcelamento.   

1.4 – Erika Bernardino informou aos presentes sobre uma empresa do Paraguai que nos visitou e que tem 

grande interesse em levar ALMACO ao Paraguai em cursos in company. Esta empresa Paraguaia se 

aproximou da associação por indicação e empenho do Edoardo Daelli da Royal. Este tipo de atitude e 

comprometimento do Edoardo é que precisamos de todos que fazem parte da associação. A Almaco é de 

todos e por isto cabe a nós, valoriza-la e faze-la crescer.    

2 – Nova proposta de ações para ALMACO 2017 

2.1 – Erika Bernardino apresentou novas propostas de ações 2017, a ideia é criar ações que possam 

apoiar as empresas neste momento de crise e gerar negócio em curto prazo para os nossos associados. 

2.2 – Erika apresentou informações sobre o DIA DA CRIATIVIDADE NO CETECOM, e ressaltou que 

estamos abrindo o CETECOM para as empresas apresentarem novos produtos, soluções, organizarem 

treinamentos de equipes e demonstrações práticas de materiais e processos. O objetivo deste movimento 

é que as empresas possam criar eventos únicos que agreguem valor as suas organizações e apoiar na 

venda dos seus produtos.      

Investimento: R$ 5.000,00 

Empresas terão direito a: 

 Auditório para até 30 pessoas; 

 Equipamentos (telão, projetor e flipchart); 

 Laboratório com toda infraestrutura para demonstrações práticas; 

 Disponibilidade de um auxiliar na montagem e demonstrações práticas; 

 Estacionamento gratuito; 

 Segurança; 

 Limpeza. 

Não incluso 

 Custo de almoço e coffee break - R$ 25,00 por pessoa 
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 Custo de conjunto de EPIs (máscara, óculos e luvas) – R$ 25,00 por pessoas* 

2.3 – Erika apresentou informações sobre o CAFÉ DA MANHÃ, e detalhou informações para a realização de 

um café da manhã com a duração de até 2 horas, no qual serão apresentadas palestras e/ou 

demonstrações práticas com os produtos da empresa. 

Ação destinada aos distribuidores. 

Investimento: R$ 3.000,00 

Empresas terão direito a: 

 Presença de sua logomarca no material de divulgação do curso; 

 Presença de um banner da empresa (material fornecido pelo patrocinador); 

 Distribuição de folders ou material institucional aos inscritos; 

 Palestras de 30 minutos sobre produtos/serviços; 

 Demonstrações práticas envolvendo processos disponíveis no CETECOM; 

 Estacionamento gratuito; 

 Café da manhã. 

2.4 – Apresentado informações para PATROCÍNIOS CURSOS CETECOM, as empresas interessadas em 

apresentar seus produtos nos cursos ministrados no CETECOM agora poderão patrociná-los. Estão 

disponíveis: Introdução aos Compósitos Poliméricos Termofixos; Processo de Laminação Manual; 

Processos de Saco de Vácuo, Infusão e MPF e Processos de RTM e RTM-Light. 

Investimento: R$ 1.000,00 

Empresas patrocinadoras terão direito a: 

 Presença de sua logomarca no material de divulgação do curso; 

 Presença de um banner da empresa (material fornecido pelo patrocinador); 

 Distribuição de folders ou material institucional aos inscritos; 
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 Palestras de 30 minutos sobre produtos/serviços; 

 Uso dos produtos do patrocinador nas demonstrações práticas no CETECOM (quando o curso 

patrocinado tiver esta ação); 

 Uma inscrição VIP; 

 Mailing dos participantes entregue ao final do evento. 

Abaixo, as datas dos cursos programados para 2017 

 

 

2.5 – Apresentado informações para PATROCÍNIOS CURSO COMPÓSITOS AVANÇADOS (2 DIAS), as 

empresas interessadas em apresentar seus produtos nos cursos ministrados no CETECOM agora poderão 

patrociná-los. Estão disponíveis: Introdução aos Compósitos Poliméricos Termofixos; Processo de 

Laminação Manual; Processos de Saco de Vácuo, Infusão e MPF e Processos de RTM e RTM-Light. 

Investimento: R$ 2.000,00 
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Empresas patrocinadoras terão direito a: 

 Presença de sua logomarca no material de divulgação do curso; 

 Presença de um banner da empresa (material fornecido pelo patrocinador); 

 Distribuição de folders ou material institucional aos inscritos; 

 Palestras de 30 minutos sobre produtos/serviços; 

 Uso dos produtos do patrocinador nas demonstrações práticas no CETECOM; 

 Uma inscrição VIP; 

 Mailing dos participantes entregue ao final do evento; 

2.6 – Gilmar Lima sugeriu fazer um evento em São Paulo, no IPT, 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, tais como: 

Marcopolo, Troller, Tecsis, entre outros. Esse evento seria um piloto, para começar a fazer esse tipo de 

evento pelo Brasil. O IPT abrira este evento apresentando o Programa de apoio Tecnológico a micro, 

pequenas e médias empresas.     

2.7 – Sugerido que durante o evento tenha demonstrações práticas e show rom de peças. Data sugerida 

em setembro\outubro. 

2.8 – Erika ficou de entrar em contato com a Carolina, Unigel, para pegar a lista de alunos. Ficou 

incumbida de fazer um mailing de universidades. Estaremos também enviando material de divulgação da 

ALMACO para UNIGEL, pois eles recebem muitas universidades nas suas plantas e poderiam ajudar na 

venda dos nossos cursos e também na importância dos materiais compósitos.  

 

3.0 – Cronograma de Cursos ALMACO 2017 

3.1 – Apresentado aos presentes cronograma dos cursos ALMACO 2017. 
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3.2 - Sugerido pelos presentes que o cronograma seja enviado às Universidades, para atingir o público 

alvo. Alguns dos presentes ficaram de passar contatos para que possamos fazer essa ação e buscar mais 

inscritos. 

  

4.0 - Reunião almoço com Economista que falará sobre mercado – 28 de junho 

4.1 – Erika informou que a ALMACO está organizando uma reunião almoço no dia 28 de junho focado em 

mercado. Na ocasião convidamos uma economista do Bradesco para falar um pouco sobre a tendência do 

mercado, previsões futuras e o cenário atual Local: Restaurante Rubaiyat Faria Lima – Sala Chile 

5 – AGE – Assembleia Geral Extraordinária – 28 de junho 

5.1 – Erika Bernardino informou aos presentes sobre a AGE que será no dia 28 de junho, para alteração 

de estatuto. 

As principais modificações estão claras no convite que foi enviado a todos os associados.   
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6 – Visita na Vestas - Comitê Eólico 

6.1 – Gilmar Lima informou que só estamos aguardando o agendamento na empresa Vestas para a 

reunião.  Foi sugerido que o Rafael da empresa – Owens Corning seja coordenador desse comitê. 

 

7 - Novos movimentos com  Grupo JEC 

7.1 – Gilmar Lima ressaltou que ainda estão trabalhando para unir a JEC e FEIPLAR e realizar uma feira 

única em novembro de 2018. Esta feira poderia ser a segunda maior feira de Compósitos do mundo. 

Estamos aguardando a definição da data da FEIPLAR para verificar se não haverá conflito com a JEC Ásia. 

As negociações ainda são preliminares, mas estamos otimistas e sensibilizar a todos a importância desta 

união.   

 

Nossa próxima reunião esta agendada para dia 28 de junho. 

 

 

 

São Paulo, 24 de maio de 2017. 

 


