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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 28/06/2017 

Em 28 de junho 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, Carlos Leão – Toho Tenax, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, Giorgio Solinas – 

Texiglass, Jorge Zapata – Novapol/Novascott, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Alison Santos – Novapol, 

Paulo Camatta – Consultor, Silvio de Andrade – SLEA Comunicação. Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni - 

ALMACO.   

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

Gestores: Edoardo Daelli – Royal Química, Fábio Sanches – Ashland, Ilson Salvador – Reichhold, Christian 

Andrade – Fibermaq, Carolina Felix – Unigel, Ademir Liba e Kátia Dantas – Elekeiroz, Roberto Iacovella – 

Redelease, Amanda Paschoalini – Lord, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Carlos Zillig – Piatex, 

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 - 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 O livro Compósitos 1 revisado e atualizado se chamará - Compósitos. 

1.2 – Apresentada tabela comparativa de associados.  

1.3 – Apresentada as empresas que por procedimentos da ALMACO foram descredenciamento por falta de 

pagamento.  
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2 – Ações para ALMACO 2017 

2.1 – Erika Bernardino apresentou 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 

 Custo de conjunto de EPIs (máscara, óculos e luvas) – R$ 25,00 por pessoas* 

2.3 – Gilmar Lima sugeriu que a empresa Tecnofibras demonstre seu produto PORTA em COMPÓSITOS 

nesse Dia da Criatividade. Kazuo que estava presente na reunião, ficou de levar a diretoria. A ALMACO 

fica a disposição para convidar as principais construtoras e distribuidoras de materiais de construção.  

2.4 – Gilmar Lima confirmou o evento em São Paulo, no IPT, com foco nas Universidades e 

empreendedores. Um evento que apresentará os compósitos de uma forma atrativa e que motive os 

participantes a conhecer mais sobre os nossos materiais. Teremos alguns cases de sucesso em vários 

segmentos. Esse evento seria um piloto, para começar a fazer esse tipo de evento pelo Brasil. A diretora 
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do núcleo de atendimento tecnológico à micro e pequenas empresas do IPT abrirá este evento 

apresentando os Programas de apoio Tecnológico a micro, pequenas e médias empresas.     

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

18 de outubro. 

2.6 – Gilmar Lima salientou o interesse e a importância de intermediarmos a em parceria entre JEC e 

Feiplar. Ressaltou que ainda estamos 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.   

 

3.0 – Cronograma de Cursos ALMACO 2017 

3.1 – Apresentado aos presentes cronograma dos cursos ALMACO 2017. 
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4.0 - Reunião almoço com Economista que falará sobre mercado – 20 de julho 

4.1 – Erika informou que a ALMACO está organizando uma palestra no IPT no dia 20 de julho após a 

reunião do conselho gestor as 10:30 sobre Economia (Cenário atual e tendências). Quem fará esta 

palestra é a economista do Bradesco.  

5.0 – Comitê Automotivo 

5.1 – Erika informou sobre a próxima reunião do comitê automotivo, que esta agendada para o dia 20 de 

julho. O objetivo é garantir a participação das principais montadoras no evento sobre o processo 

denominado Fast RTM que será realizado em setembro. Trata-se de uma tecnologia utilizada na Europa e 

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

transporte. Esta apresentação será feita pelo Grupo Francês IS  

(Centro de tecnologia com foco em metais e compósitos).  

6 – Comitê Eólico - Visita na Vestas 

6.1 – Gilmar Lima informou sobre a próxima reunião do comitê eólico, agendada para o dia 04/07. Porém 

a visita na empresa Vestas, será no dia 19/07 no Ceará/BA. 

6.2 – A reunião do dia 04/07, será para reformular o material para se tornar mais atraente para 

apresentação na empresa Vestas. A ideia é apresentar um material bem elaborado, objetivo e que possa 

alimentar discussões técnicas e de mercado pós apresentação.  

7 – Parceria ALMACO e IPT 

7.1 – 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, um Termo de Cooperação (TC) 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. 

Já temos 4 empresas que poderão em breve estar apresentando seus projetos. Parte dos recursos é a 

fundo perdido e poderá gerar diferencias competitivos e viabilizar projetos que hoje estão parados por 
falta de recursos e tecnologia.   

 

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

8.1 – 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: 

- Materiais (carga horária – 16h) 
- Reforços (carga horária – 16h) 

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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- Processos (carga horária – 8h) 

- Aplicações (carga horária – 8h) 

Os cursos terão início ainda este ano e serão promovidos no CETECOM.  

9 –  Pós graduação em Compósitos  

9.1 - O SENAI no passado demonstrou interesse em ter o curso de pós graduação em Compósitos, mas 

na época era impeditivo em função do contrato com a Universidade Positivo. 

Como estamos em fase de renovação com a UP, estaremos solicitando a eliminação desta clausula de 

exclusividade. Erica ficou responsável em falar com a Universidade.  

9.2 -  Paulo Camatta ficou responsável em contatar a escola Senai e verificar se o interesse se mantém.  

10 – Parceria ABEEÓLICA 

10.1 – Gilmar Lima apenas informou aos presentes que a parceria ALMACO e ABEEÓLICA, foi postergada 

para Julho, devido à problemas internos da Abeeólica. 

11 – Outros 

11.1 – Gilmar Lima, informou que a ALMACO está criando a sala do associado para que as empresas que 

tiverem interesse em realizar reuniões em São Paulo, possam utilizar sem custos. Além da sala do 

associado, poderá ser usado a sala de reuniões. Apenas, ressaltou que para utilização, é necessário um 

agendamento prévio para verificar disponibilidade da sala do associado e de reunião. 

 

Nossa próxima reunião esta agendada para dia 20 de julho. 

 

São Paulo, 28 de junho de 2017. 

 


