
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 29/04/2015 

  
Em 29 de Abril de 2015, na FIERGS em Porto Alegre/RS, foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta 

Associação – ALMACO – com a presença do Presidente: Gilmar Lima – MVC, e dos Conselheiros Gestores:  

André Oliveira – Reichhold, José Carlos Moroni – Morquímica, Sandro Leonhardt – Lord, Aldo de Souza 

Tecnofibras, Fernando Viana - Owens Corning. Convidados: Jean Zolet – MVC e Giulliana Bruni – Analista 

de Marketing, Erika Bernardino – Gerente de Marketing e o Gerente Executivo: Paulo Camatta da 
ALMACO. 

  

Ausências Justificadas: 1º Vice Presidente: Fenelon Chaves, 2º Vice-Presidente: Sérgio Falcão – Owens 

Corning e Conselheiro Gestor: Christian Andrade – Fibermaq, Fábio Sanches - Ashland, Waldomiro Moreira 
- Elekeiroz, Roberto Di Cessa Iacovella – Redelease, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Ruy Toledo – MVC, 

Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Carlos Zillig – Piatex, Giorgio 

Solinas – Texiglass, Sérgio Mastrorosa – Clariquímica. 

  
ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  

Gilmar Lima início à reunião apresentando a pauta a ser discutida.  
  
  

1 – Demonstrativo Financeiro 
  
1.1   – Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de março de 2015 sendo aprovado por todos os 

presentes. Informado aos presentes que 40% dos associados não estão pagando as mensalidades. 
  

1.2   – Apresentado o estoque de Livros da Associação e uma planilha comparativa de associados ALMACO 

de Abril de 2008 a Abril de 2015.  

  

2 - Cronogramas das Ações ALMACO 2015 
  
2.1 – Apresentado o cronograma dos eventos ALMACO 2015 com as cotas de patrocínio, datas sugeridas 

e locais. 

  

AÇÕES DATA 

COTA DE 

PATROCÍNIO 
Seminário sobre gestão, inovação e 

mercado em Porto Alegre / RS 29 de abril de 2015 R$ 5.000,00  

Encontro Regional em São Paulo / SP – 

Prensagem a Quente (SMC) 28 de maio de 2015 R$ 5.000,00  

JEC Houston - Estande conjunto com a 

ALMACO 02 a 04 de junho R$ 4.000,00  

Encontro Regional em Salvador / BA – 

RTM/INFUSÃO suas variações e  

aplicações 28 de julho de 2015 CANCELADO  

Encontro Regional ALMACO em Caxias do 

Sul / RS – Pultrusão e Laminação 

continua suas aplicações e tendências  26 de agosto de 2015 R$ 5.000,00  

Perfil do mercado de compósitos (dados 
mercadológicos, cases de sucesso e 

tendências) - 2015 março de 2016 R$ 10.000,00  



 
 

 

Evento Top of Mind 2015 

05 de novembro de 

2015 

Cota DIAMANTE – R$ 

100.000,00 

Cota OURO –  

R$ 50.000,00 
Cota PRATA  - 

 R$ 15.000,00 

COMPOCITY 2015 - Transamérica Expo 

Center 

04 a 07 de novembro 

de 2015 

  

  

2.2 – Gilmar Lima sugeriu suspender os próximos eventos (Salvador e Caxias do Sul), devido problema de 
caixa e se concentar na Compocity 2015, porém os presentes sugeriram que o evento de Caxias do Sul 

em parceria com a  Plastech Brasil, fosse mantido 
 

2.3 – Apresentada agenda do evento em Porto Alegre/RS, o evento acontecerá dentro da Fiergs na sala 

Plenário MERCOSUL. 

  
 

3 – Encontro Regional ALMACO em São Paulo – 28 de maio 

  

3.1 – Gilmar Lima informou que o próximo Encontro Regional ALMACO será em São Paulo/SP no auditório 
do IPT no dia 28 de maio. 

  

3.2 - Apresentada agenda e local para conhecimento dos presentes. 

 

HORARIO TEMA PALESTRANTE 

13h Credenciamento   

13h30 Logística Reversa uma realidade Paulo Camatta - Almaco 

14h 

Melhoria das propriedades mecânicas do SMC de baixa 

densidade  Márcia Cardoso - Ashland 

14h30 
Programas Fapesp para o financiamento de inovação 
em empresas Profº Lúcio Angnes - Fapesp 

15h - 15h30 Coffee Break    

15h30 Mercado,  Aplicações e tendências em SMC 

Ruy Toledo - MVC Soluções em 

Plásticos 

16h30 

Cases de Sucesso com as empresas: Case Tecnofibras: 

Otimização de processos e custos, FPK e  Case 

Novapol: painéis modulares utilizados na construção 
civil  

Ariosvaldo Silveira Vieira - Tecnofibras, 

Rafael   Nabosne Jr.  - FPK do Brasil e 
Alexandre Jakelaitis - Novapol 

17h30 Debate aberto sobre SMC  Waldomiro Moreira - Mediador 

18h Encerramento   

 

  
3.3 – Gilmar Lima ressaltou que todas as empresas que trabalham com SMC foram convidadas para 
palestrar (uma sinopse de um case de sucesso voltado em aplicação em prensagem a quente), porém 

somente 3 empresas se manifestaram. 

 

3.4 – No final do evento terá um debate, o qual o Sr. Waldomiro Moreira da Elekeiroz foi definido por 
unanimidade com mediador. 

  

  



 
 

 

4 – JEC Houston 

  

4.1 – Gilmar repassou informações da JEC de Houston que será realizada no período de 02 a 04 de junho 

em Hoston/EUA.  A JEC, encaminhou uma proposta de um espaço com 36m² com preço razoável para que 
empresas brasileiras possam participar, porém não houve muitas manifestações de empresas, somente as 

empresas MVC e Lord estão patrocinando.  

 

4.2 – Em reunião, José Moroni da empresa Morquimica  e Gilmar Lima da Stabilit-MVC confirmaram 

patrocínio. 
  

4.3 – Gilmar sugeriu que o espaço tenha muita comunicação através de vídeos, distribuição de folders e 

banner. 

  
  

5 – Programa de Logística Reversa 

  

5.1 – Paulo Camatta apresentou o Ofício da Secretaria do Meio Ambiente aprovando a nossa solicitação de 
prorrogação de prazo de 90 dias para envio da proposta ficando para o dia 25 de Junho. Nesse dia será 

entregue certificação do programa. Paulo sugeriu que o presidente da Associação, Gilmar Lima, e os 

Conselheiros Gestores participassem deste dia. 

  
5.2 – Apresentada as 15 empresas participantes do programa. 

  

  

 
  

  

  

  

  
5.3 – Paulo Camatta informou que o programa esta em andamento, seguindo os seguintes critérios: 

  

- Análise de propostas das Empresas de logística Reversa 

- Levantamento de Dados mercadológicos do estado do Paraná 



 
 

 

- Elaboração do Plano 

  

5.4 – Paulo Camatta informou que 2 empresas estão sendo avaliadas, mas que o custo em relação ao 

transporte ficou muito alto. 
 

5.5 – Já foi encaminhado uma planilha para as empresas participantes para enviarem um cronograma de 

volumes para fazermos um levantamento de consumo. 

 

5.6 – Gilmar Lima sugeriu fazer apresentação do programa para o ministro do meio ambiente, para 
talvez, conseguir isenção e benefícios fiscais e assim gerar diferenciais competitivos.. 

  

5.7 – Gilmar Lima informou que estará no México em maio e um congresso de compósitos com mais 250 

empresas da América Latina e Estados Unidos e fará uma palestra sobre o mercado brasileiro e a 
experiência da ALMACO. 

  

5.8 – A próxima reunião do Comitê está confirmada para o dia 06/05 às 10h na ALMACO. 

 
5.9 – Paulo informou que o programa já tem dois apoios institucionais, são eles: Fabus e Simefre. 

   

  

 
6 – Compocity 2015 

  

6.1 – Apresentado aos presentes novo projeto e os benefícios de cada cota de patrocínio da Compocity. 

 

6.2 – Sugerido pelos presentes que os Conselheiros Gestores recebam ferramentas (folder e vídeo) para 
ajudar na divulgação e busca de patrocínio. Erika Bernardino avisou que a partir do dia 06 de maio todos 

receberão este instrumento de trabalho 

  

6.3 – Gilmar informou que a JEC realizará um Seminário Internacional de 3 dias, com foco nos seguintes 
segmentos: transporte, construção civil e energia. Gilmar informou que cada dia deve contar com a 

presença de um representantes do Governo (ministros, secretários e etc...).  

 

6.4 – Os seminários internacionais terão um custo - associados $50 euros e não associados $ 100 
euros.Este valor será repassado para a JEC Group 

  

6.4 – Gilmar solicitou uma divulgação maior o mais rápido possível em Universidades, no comitê 

automotivo entre outros. 
  

6.5 – Apresentado os patrocinadores da Compocity. 

  

 



 
 

 

 
 
 
 

   
6.6 – Gilmar ressaltou que após a JEC Paris e Houston devemos ter muitos estrangeiros interessados nas 

principais cotas da Compocity. 

  

6.7 – Gilmar reforçou que no dia 06 de maio no restaurante Praça São Lourenço será o lançamento oficial 
da Compocity. Empresas foram convidadas para podermos apresentar o projeto e assim prospectar novos 

patrocinadores. 

  

6.8 – Na Compocity será realizado o Top of Mind e esse ano terá uma categoria nova: Aplicação 

(construção, náutico, transporte, infraestrutura e etc...). As aplicações após escolhidas pelo comitê serão 
inseridas na Cidade e a votação será feita pelo público em geral nos primeiros dois dias da feira.  

  

 

7 – Indicadores de Desempenho 

  

7.1 – Apresentado aos presentes indicadores de desempenho do 1º Trimestre de 2015. 
 
 

8 – Comitê Tubulações  

  
8.1 – Paulo Camatta informou que os fabricantes de Tubos não conseguem certificados pela Sabesp, o 

qual solicitou aprovação do Sr. Gilmar Lima para emitir uma declaração da ALMACO para envio à Sabesp. 

 

 



 
 

 

 

  

8 – Outros 

  
8.1 – Gilmar Lima informou que o livro que a BB editora iria lançar sobre a história da ALMACO foi 

postergado para 2º semestre de 2016. A ideia é ter uma data representativa (35 anos) e ter mais 

visibilidade.  
 

Gilmar Lima agradeceu a presença de todos. A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 28 de 

maio em São Paulo/SP. 

  

  
São Paulo, 29 de Abril de 2015. 

 


