
 
 

 

 

ATA REUNIÃO 

Comitê Indústrias de Botões – 11/08/2014 
 

Em 11 de Agosto de 2014, na ALMACO – São Paulo / SP, foi realizada a Reunião do CT Indústria de 

Botões desta Associação – com a presença do Coordenador: Paulo Camatta – ALMACO, Carlos Mariotti – 

PORTE Consulting, André Luiz T. Santos – Corozita, José Chaves de Castro – Bonor, Edevalde Perfeito – 
Irmãos Perfeito, José Mario Landin e Adriano Albuquerque Landin – IBG. 

  

 

Ausências Justificadas: 
Erno Frankemberg – Framkenberg & Cia 

 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

 
Paulo Camatta deu início à reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra ao Carlos 

Mariotti. 

 

Carlos Mariotti apresentou o ponto de situação, os resultados obtidos e os próximos passos das ações 
definidas no escopo do projeto de Combate à Concorrência Desleal para o ano de 2014, conforme 

apresentação anexa, destacando os seguintes tópicos: 

 

1. Criação de Banco de Dados do Setor 
 

Informado que para a compilação dos dados de mercado da indústria brasileira, a PORTE contou 

com os dados completos de apenas 03 indústrias e os dados incompletos de 01 empresa. Para 02 

empresas que não enviaram os dados e para 01 empresa não participante, os dados foram 
estimados. Por isso, a consolidação dos dados da indústria brasileira foi parcial, permitindo uma 

análise superficial e não precisa da evolução de crescimento da indústria doméstica. Adotou-se 

então o cenário estimado para realização de exercícios. 

 

Para o fechamento e consolidação dos dados do ano de 2014, a ALMACO lembrou às empresas, 
que não haviam enviado os seus respectivos dados, sobre o compromisso de preencherem a 

planilha de coleta de dados e enviarem a PORTE. 

 

2. Pleito Indícios de Subfaturamento 
 

No 3º trimestre será enviada carta de agradecimento à COANA pelos resultados obtidos e se dará 

continuidade às visitas aos Portos. 

 
3. Pleito Alteração do Tratamento Administrativo 

 

Observado que, no final de fevereiro, foi implantado o sistema de Destaques para as importações, 

de acordo com o tipo de matéria prima (botões de polietileno, botões de poliéster e outros tipos de  

botões de plásticos) sob a NCM 9606.21.00, resultando na mudança no “status” do tratamento 
administrativo para Licenciamento Automático. Ou seja, embora automático, significa que existe o 

controle e a análise através do Banco do Brasil das informações/descrições declaradas pelo 

importador e monitoramento estatístico das importações pela SECEX. 

 
Para esta ação, a SECEX solicitou mais 90 dias, a partir de julho, para avaliar a viabilidade de 

alteração do tratamento administrativo para Licenciamento Não Automático. 



 
 

 

 

O comitê sugeriu a execução de um procedimento técnico para que auditores fiscais possam 

identificar possíveis desvios nas importações de botões de poliéster (termo fixo) através do 
Destaque – Botões de Polietileno (termo plástico). A ALMACO elaborará descritivo do procedimento 

e enviará a PORTE. 

 

4. Divulgação Institucional ao Mercado 
 

Apresentadas as matérias jornalísticas, publicadas através do trabalho da assessoria de imprensa 

da ALMACO, divulgando as ações da associação e os resultados obtidos até o momento. Ressaltou-

se sobre a importância das empresas replicarem estas publicações e informações ao mercado. 
 

 

Ao final, o comitê discutiu sobre a sugestão do Sr. Erno Frankenberg, enviada por e-mail, e concluiu que, 

por ser um produto cujos tamanho, forma e espessura serem diferenciais comerciais e não qualitativos, 

não haveria a necessidade de se implantar uma padronização técnica. 
 

Paulo Camatta encerrou a reunião às 16h45min agradecendo a presença e participação de todos. 

 

 
São Paulo, 11 de agosto de 2014. 


