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ATA REUNIÃO 

Comitê Indústrias de Botões – 15/07/2015 
 

Em 15 de Julho de 2015, às 14h00min, na ALMACO – São Paulo / SP, foi realizada a Reunião do CT 

Indústria de Botões desta Associação – com a presença do Coordenador: Paulo Camatta – ALMACO, 

Edevalde Perfeito e Walter Perfeito - Irmãos Perfeito, Patrício Adriano Albuquerque e Fernando 
Albuquerque – IBG e Carlos Mariotti e Roberto Antunes – PORTE Consulting. 

  

Ausências Justificadas: 

 
 

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 no ano de 2014 e sugestões para os 

próximos passos das ações definidas no escopo do projeto de Combate à Concorrência Desleal para o ano 

de 2015 x 2016, conforme apresentação anexa, destacando os seguintes tópicos: 
 

1. Banco de Dados do Setor 

2. Evolução do Mercado Brasileiro de Botões de Poliéster x Impacto das Importações 

3. Pleito Indícios de Subfaturamento 
4. Pleito Alteração do Tratamento Administrativo 

 

Após a apresentação, o comitê discutiu sobre sugestões de se aprofundar as ações propostas com um 

nível de informação mais detalhada e direcionamento de denúncias. 
 

Ao final, deliberou, que devido, ao restrito número de participantes, a ALMACO convocasse nova reunião 

para o mês de agosto a fim de a Porte Consulting apresentar os dados atualizados para o 1º semestre e 

nova proposta de trabalho com a inclusão das sugestões feitas. 

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

 

 

São Paulo, 15 de julho de 2015. 
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