
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 24/06/2015 

  
Em 24 de Junho de 2015, na ALMACO em São Paulo/SP, foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta 

Associação – com a presença do 2º Vice-Presidente: Sérgio Falcão – Owens Corning e dos Conselheiros 

Gestores:  Christian Andrade – Fibermaq, André Oliveira – Reichhold, Ruy Toledo – MVC, Marcelo 

Bianchini – Chem-Trend, Giorgio Solinas – Texiglass, Roberto Di Cessa Iacovella e Debora Cristina – 

Redelease, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Paulo Braga – CPIC. Giulliana Bruni – Analista de Marketing, 
Erika Bernardino – Gerente de Marketing e o Gerente Executivo: Paulo Camatta da ALMACO. 

  

Ausências Justificadas: Presidente: Gilmar Lima – MVC, 1º Vice Presidente: Fenelon Chaves, e Conselheiro 

Gestor: Sandro Leonhardt – Lord, José Carlos Moroni – Morquímica, Jorge Braescher – Edra 
Equipamentos, Carlos Zillig – Piatex, Carlos Samartine - Elekeiroz, Kazuo Inumaru - Tecnofibras, Fábio 

Sanches - Ashland, Sérgio Mastrorosa – Clariquímica, Gilmar Auter – Abcol. 

 
 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  

Paulo Camatta início à reunião agradecendo a presença de todos, justificou ausência do presidente Sr. 
Gilmar Lima e apresentou a pauta a ser discutida.  
  
  
1 – Demonstrativo Financeiro 
  
1.1   – Paulo Camatta apresentou o demonstrativo financeiro de junho de 2015 sendo aprovado por todos 

os presentes, o qual relatou a difícil situação que o caixa da ALMACO enfrenta devido a redução de 
aproximadamente 20% de entradas dos pagamento das mensalidades dos associados e não entrada 

de novos patrocinadores da Compocity. 
  

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

de Abril de 2008 a Junho 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 – Apresentado Feedback do evento em São Paulo/SP, realizado no IPT no dia 28 de maio com 74 

participantes de 33 empresas diferentes. 

  
2.3 – Erika Bernardino informou aos presente que o Encontro Regional de Caxias do Sul será em parceria 

com a Plastech no dia 26 de agosto e que no dia 27 de agosto haverá um curso técnico sobre RTM e 

Infusão. O curso será ministrado pelo Paulo Camatta e Lucas Camatta e acontecerá no período da manhã. 
Ressaltou que as empresas que tiverem interesse em palestrar no evento já podem enviar as sugestões 

para avaliações do comitê. 

 

2.4 – Apresentado Feedback da JEC Houston. Erika relatou que atendeu muitas empresas de outros 
países interessadas em visitar a Compocity. Giorgio Solinas, que também participou da feira, achou uma 

feira fraca de expositores e participantes e afirmou que a localização da feira poderia ter sido melhor. 

 

2.5 – Erika repassou aos presentes o Guia Oficial da feira e a revista JEC  Composites deste mês com 
várias matérias e núncios da ALMACO e Compocity. 

 

2.6 – Erika informou que o Sr. Gilmar Regio, da empresa Fibravit, mandou um e-mail convidando a 

ALMACO para fazer um evento em Vitória/ES. Foi apresentada uma agenda sugestão enviada pelo 
interessado aos presentes. Todos foram unanimes em afirmar que não existem problemas em fazer este 

evento com tanto que todos os custos para execução não sejam pagos pela ALMACO; Erika ficou de 

verificar a data e o tema do evento para apresentar na próxima reunião. 

 

  
3 – Programa de Logística Reversa 

  

3.1 – Paulo Camatta atualizou o status do PALR informando da participação de 14 empresas no programa, 

devido a Caio não ter assinado até este momento o termo de participação. 
 

3.2 – Paulo Camatta apresentou o Projeto finalizado que será entregue ao coordenador do SEMA – PR, Sr. 

Vinicio Bruni na sexta-feira (26/06). 

 
3.3 – Paulo Camatta ressatou que sendo aprovado o Projeto pelo SEMA, vamos agendar uma solenidade 

para assinatura do Programa junto ao Governo do Paraná com a presença do Presidente e do Conselho 

Gestor da ALMACO além das Empresas participantes. 

 
3.4 – Paulo informou que devido a repercussão positiva na mídia e nas apresentações de nosso PALR, a 

ABIQUIM procurou a ALMACO para entender melhor sobre o programa, querendo agendar uma reunião 

para tocarem o projeto conforme as diretrizes da ALMACO. 

 



 
 

 

4 – Prêmio Top Of Mind 2015 

 

 

4.1 – Erika informou que este ano não teremos duas etapas de votação e teremos mais 8 categorias. 
 

4.2 – Informado aos presentes que o e-mail com a solicitação do mailing das empresas foi enviado no dia 

25 de junho e que o prazo para envio do material será até dia 24 de julho. Erika salientou a importância 

do envio destes mailings o mais atualizado possível e colocou a disposição das empresas interessadas um 

excell modelo 
 

4.3 – Haverá uma nova premiação este ano , alinhado com a  JEC Group, que será sobre aplicações. 

Vamos premiar as seguintes aplicações 

 
1. Aeroespacial 

2. Náutico 

3. Construção civil 

4. Infraestrutura 
5. Transporte (Trem, agronegócio, ônibus) 

6. Automotivo (carro e caminhões) 

7. Energia 

8. Esportivo 
 

4.4 – Acertado entre os presentes que estas categorias serão votadas por um comitê e eles definirão 

quais serão as melhores aplicações em cada segmento. Esta votação não entrará no Top of Mind e será 

uma definição a parte. Os vencedores estarão expostos na Compocity 

 
4.5 – Erika informou sobre os papers recebidos para participar do seminário internacional da JEC na 

Compocity.  Até o momento recebemos apenas 5 e a partir de agora o comitê formado pelos Srs. Ruy 

Toledo e Waldomiro Moreira definirão quem serão os outros 4 palestrantes. Vale ressaltar que as palestras 

precisam ser ténicas e não comercial e que as empresas precisam preencher a ficha conforme solicitações 
da JEC. Owens Corning e CPIC manifestaram interesse me participar e foi informado que o prazo é até dia 

03/07. 

 

 
5 – ALMACO Argentina 

  

5.1 – Apresentado o convite do 1º Encontro Regional da ALMACO Argentina que será realizado no dia 7 de 

julho em Córdoba/AR 
 

 

6 – Compocity 2015 

  

6.1 – Erika informou que a JEC esta fazendo muita divulgação da Compocity, que devido a isso muitas 
empresas internacionais entraram em contato para saber sobre custos de patrocínio. 

  

6.2 – Apresentado os patrocinadores da Compocity. 

  
6.3 – Erika Bernardino apresentou as peças de comunicação que a empresas Versatti criou para 

divulgação da Compocity. Foi informado aos presentes que esta ação ainda não entrou no ar por falta de 

verba. Abaixo alguns exemplos do material de divulgação: 

 



 
 

 

 

    
  

  
 

7 – Sede ALMACO – Jundiaí/SP 

  

7.1 – Apresentado o projeto da sede ALMACO em Jundiaí/SP em uma área de 5mil m². A documentação 

para entrada junto à camêra já foi entregue. 
 

 

8 – Mercado 

  
8.1 – Aberto entre os presentes informações sobre o mercado: 

 

 

• Royal Química – Estima uma queda de 30 à 40% no mercado em geral. O que piora a situação é o 
aumento do custo da  matéria-prima (estireno e etc...). Ressaltou que o mercado está parado e 

informou aos presentes que a empresa que ele representa entrou com recuperação judicial no dia 

03 de junho. 

 
• CPIC – Sentiram um impacto muito grande com aumento de oxigênio, gás natural e  energia.. 

Houve uma queda, mas em compração ao ano passado foi menor. 

 
• Owens Corning – Caiu de 20 à 30% 



 
 

 

 
• Reichhold – Queda de 20% 

 
• Redelease – Uma estimativa de queda em torno de 7% à 10% comparado com o mesmo período 

do  ano passado 

 
• Chem-Trend – Os compósitos é o que esta sofrendo mais com uma queda entre 10% à 15%. Os 

compósitos esta pior que o PU e a Borracha começou a aparecer mais. Relatou que o desmoldante 

para injeção de alumínio é um segmento que vem crescendo dentro da empresa que ele 

representa. 

 
• Texiglass – Houve uma queda de 12% e um dos principais fatores que impulsionaram esta queda é 

a alta no preço da matéria-prima. Ele afirmou que mesmo com a queda a empresa não parou de 

investir em eficiência e produtividade 

 
• Fibermaq – 1º trimestre cresceu e 2º trimestre esta estável. Sente que as empresas estão na base 

de troca e não investindo em novos equipamentos. 

 
• MVC – Queda de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, porém estão correndo atrás 

de inovações para superar a crise. 

 
  
9 – Outros 

  

9.1 - Paulo Camatta informou que entrou em contato com a CPIC e que a mesma está atendendo o 

mercado nacional de fibra de vidro com especialidades e quanto a solicitação de redução da alíquota da 
Fibra de Vidro para importação somente seria possível se não houvesse o atendimento de produção 

nacional o que não é o caso pois o mercado nacional tem o seu atendimento garantido pelas Empresas 

Owens Corning e CPIC. 

 
9.2 - Paulo Braga, CPIC, solicitou ao Paulo Camatta que veja junto ao governo de SP se é possível 

conseguir uma redução nos custos de energia para as empresas de compósitos. Ele exemplificou que as 

empresa do nordeste brasileiro conseguiram junto ao governo esta redução. 

 

9.3 – Aberta a discução para nova chapa para a sucessão ALMACO que será em novembro de 2015. 
Edoardo Daelli sugeriu que o Paulo Camatta se candidatasse ao cargo nas próximas eleições. 

 

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

em São Paulo/SP. 
  

  

São Paulo, 24 de Junho de 2015. 

 


