
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 28/07/2015 

  
Em 27 de Julho de 2015, na ALMACO em São Paulo/SP, foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta 

Associação – com a presença do 1º Vice Presidente: Fenelon Chaves, 2º Vice-Presidente: Sérgio Falcão – 

Owens Corning e dos Conselheiros Gestores:  Christian Andrade – Fibermaq, Helvio Manke – Lord, José 

Carlos Moroni – Morquímica, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Ruy Toledo – MVC, Giorgio Solinas – 

Texiglass, Roberto Di Cessa Iacovella – Redelease, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Carlos Samartine - 
Elekeiroz, Kazuo Inumaru e Aldo Souza - Tecnofibras, Fábio Sanches - Ashland, Rodrigo Briguelli – 

Novascott, Waldomiro Moreira – Global Composites, Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Giulliana 

Bruni – Analista de Marketing, Erika Bernardino – Gerente de Marketing e o Gerente Executivo: Paulo 

Camatta da ALMACO. 
  

Ausências Justificadas: Presidente: Gilmar Lima – MVC e Conselheiros Gestor: André Oliveira – Reichhold, 

Marcelo Bianchini – Chem-Trend,  Paulo Braga – CPIC, Carlos Zillig – Piatex, 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 julho 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. 
  

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

de Abril de 2008 a Julho de 2015.  

 
1.3 – Apresentada relação de novas empresas associadas e empresa que solicitaram descredenciamento. 

 

  

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 XXXXX 

Perfil do mercado de compósitos (dados 

mercadológicos, cases de sucesso e tendências) 
- 2015 Março de 2016 R$ 10.000,00 

Seminário ALMACO E JEC sobre TRANSPORTE * 04 de novembro R$ 10.000,00 

Seminário ALMACO E JEC sobre CONSTRUÇÃO 

CIVIL * 05 de novembro R$ 10.000,00 

Seminário ALMACO E JEC sobre ENERGIA * 06 de novembro R$ 10.000,00 

Prêmio Top of Mind 2015 ** 05 de novembro R$ 10.000,00 

  

  
 

2.2 – 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.  

 

2.3 – Apresentado convite do evento em Caxias do Sul para conhecimento dos presentes. 

 
  

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 entrado ao programa na 1º etapa, porém os mesmo já entraram em contato para 
participarem do programa o qual estão analisando as formas de pagamento. 

 

3.2 – Paulo Camatta informou que o Projeto finalizado já foi entregue ao coordenador do SEMA – PR, Sr. 

Vinicio Bruni, ressaltando que o Sema gostou muito do projeto, solicitando alguns complementos, como 
por exemplo á inclusão social no programa de alguma ONG de catadores que possam atuar no segmento 

ou de receber apoio financeiro e ou treinamento. 

 

3.3 – Apresentada todas as empresas participantes do programa. 
 

3.4 – A próxima reunião de Logística esta agendada para o dia 05 de agosto. 

 

3.5 – Paulo informou que todas as empresas fabricantes de ônibus, que fazem parte da FARBUS, podem 

participar do programa, mesmo não sendo associada à ALMACO. 
 

 

 

4 – Boletim Mercadológico ALMACO 

  

4.1 – Erika Bernadino informou aos presentes que foi cancelado o contrato com a empresa Maxiquim, 

devido a cortes de despesas da ALMACO, devido ao problema de caixa que a associação vem sofrendo. 



 
 

 

Erika informou que as próximas pesquisas serão feitas internamente, até a ALMACO se restabelecer 

financeiramente. 

 

4.2 – Erika ressaltou que estão em negociação com a Maxiquim, para que eles enviem o último Dados 
Mercadológicos do semestre. 

 

 

5 – Compocity 2015 – Mudança de Projeto 

 
 

5.1 – Erika informou aos presentes sobre o comunicado enviado ao mercado sobre a mudança de projeto 

da Compocity, devido à inviabilidade da realização da mesma. Segue abaixo: 

 
 

O novo modelo de evento acontecerá entre os dias 04 e 06 de novembro de 2015 e  será da seguinte 

forma: 

  
·         Seminário Internacional com a JEC GROUP por segmento durante os três dias; 

  

·         Debates técnicos e de gestão por segmento; 

  
·         Salas exclusivas para apresentações de novas tecnologias, produtos e aplicações;  

  

·         TOP OF MIND 2015 e premiação de aplicações inovadoras por segmento; 

  

·         Galeria com soluções inovadoras de alto desempenho e que agregam valor e diferencial para o 
mercado 

 

PATROCÍNIO 
 EVENTOS DATA VALOR DE PATROCÍNIO 
 Seminário ALMACO E JEC sobre 

TRANSPORTE * 04 de novembro R$ 10.000,00 

 Seminário ALMACO E JEC sobre 

CONSTRUÇÃO CIVIL * 05 de novembro R$ 10.000,00 

 Seminário ALMACO E JEC sobre ENERGIA 

* 06 de novembro R$ 10.000,00 

 Prêmio Top of Mind 2015 ** 05 de novembro R$ 10.000,00 

   

   *Benefícios dos patrocinadores dos 

Seminários: 
   - Presença de logomarca nos materiais de 

divulgação do evento; 
   - Presença de sua logomarca no fundo do 

palco do evento; 

    - Presença de sua logomarca em 3 

banners espalhados pelo evento;  

    - Presença de folder de sua empresa 

dentro da pasta que será distribuída no 

evento 
   



 
 

 

  
   **Benefícios dos patrocinadores do 

Prêmio Top of Mind 2015: 

   - Presença de logomarca nos materiais de 

divulgação do evento; 

   - Presença de sua logomarca no fundo do 

palco do evento; 
   Presença de sua logomarca em 3 banners 

espalhados pelo evento; 

   

    VALOR DO INGRESSO 

EVENTOS DATA 

VALOR 

ASSOCIADO 

VALOR NÃO 

ASSOCIADO 
Seminário ALMACO E JEC sobre 

TRANSPORTE 04 de novembro R$ 250,00 R$ 500,00 

Seminário ALMACO E JEC sobre 

CONSTRUÇÃO CIVIL 05 de novembro R$ 250,00 R$ 500,00 

Seminário ALMACO E JEC sobre 

ENERGIA 06 de novembro R$ 250,00 R$ 500,00 

Prêmio Top of Mind 2015 05 de novembro R$ 250,00 R$ 500,00 

        

    PACOTE PARA OS TRÊS DIAS DE 

SEMINÁRIO 

 
R$ 650,00 R$ 1.200,00 

ACIMA DE 10 CONVITES 

DESCONTO DE 10% 

   

    ESPAÇO PARA PALESTRAS TÉCNICAS 

EVENTOS DATA 

VALOR DE 

PATROCÍNIO OBSERVAÇÕES** 

4 ESPAÇOS de 45 minutos para 

apresentação técnica ou institucional - 

8h às 12h 05 de novembro R$ 5.000,00 para cada 45 min 
4 ESPAÇOS de 45 minutos para 
apresentação técnica ou institucional - 

8h às 12h  06 de novembro R$ 5.000,00 para cada 45 min 

    ** A empresa terá durante 45 minutos o auditório com toda infraestrutura disponível para 

apresentações técnicas ou institucional. E será responsável por convidar os participantes. 
 

 

5.2 – Aberta a discussão, os membros do Conselho pediram maiores esclarecimentos sobre a definição do 
evento como a melhor alternativa e se não haveria outras possibilidades para que possamos buscar uma 

melhoria do caixa. 

 

5.3 - Jorge Braescher sugeriu que fosse apresentado ao Conselho algumas sugestões de cenários com a 

definição de metas para recompor o caixa da ALMACO. 



 
 

 

 

Sérgio Falcão – Solicitou maiores informações sobre como estaria o caixa hoje sem a Compocity, para 

avaliar melhor o cenário atual e desta forma podermos discutir a proposta apresentada. 

 
5.4 – Paulo apresentou o cenário atual onde demonstra que se não realizarmos nenhuma ação, nosso 

caixa no final do ano estará com um déficit de 250 mil reais mais o valor dos patrocínios firmados com a 

compocity dando o total de 648 mil que deverão ser devolvidos aos patrocinadores. 

 

5.5 – Após exaustiva discussão, os conselheiros presentes informaram que não estão de acordo com a  
forma como o evento foi apresentado, devido principalmente a dúvidas se vamos conseguir 

patrocinadores suficientes para pagar a realização do evento e reduzir o déficit do caixa, e solicitaram que 

sejam apresentados três cenários demonstrando em cada um deles o resultado apurado, sendo:  

 
5.5.1 – Cenário 1 - atual sem realização de nenhum evento: 

 

5.5.2 – Cenário 2 - atual com a realização apenas TOP OF MIND 

 
5.5.3 – Cenário 3 - atual com a realização do Seminário Internacional e TOP OF MIND 

 

 

5.6 – Erika informou sobre o posicionamento dos patrocinadores da Compocity. Foi contatado todos e 
apenas a Huntsman solicitou o retorno do dinheiro o restante realocou a verba para as ações propostas e 

concordou que o restante do investimento seja debatido das ações ALMACO de 2016. Ressaltou que 

dentre as 14 empresa consultadas 3 ainda não retornaram com as opções. 

 

5.7 – Erika Bernardino informou aos presentes que  já foi comunicado a JEC Group sobre a alteração do 
conceito do evento e que eles prontamente aceitaram. 

 

5.8 – Erika solicitou uma votação entre os presentes para saber quem apoia ou não a realização dos 

seminários da forma apresentada. Segue abaixo: 
 

CONCORDAM 

Ruy Toledo – MVC 

Sérgio Falcão – Owens Corning 

Waldomiro Moreira – Global Composites 

José Moroni - Morquimica 

Fábio Sanches - Ashland 

Giorgio Solinas - Texiglass 

Christian Andrade - Fibermaq 

Aldo Souza e Kazuo - Tecnofibras 

Rodrigo Briguelli - Novascott 

Helvio Manke – Lord 

Roberto Iacovella - Redelease 

Edoardo Daelli – Royal Química 

Jorge Braescher – Edra Equipamentos 

 

 

5.9 – Erika Bernardino informou aos presentes que estamos em negociação com o Transamérica para que 

o valor já pago pela Associação seja revertido para um novo espaço dentro do complexo transamérica e 
que não haja mais nenhum custo envolvido de locação de espaço. Informou que a negociação esta em 

andamento e que em breve terá mais informações. 



 
 

 

 

5.10 – Foi questionado quanto custaria para fazermos os 3 seminários e o Top of Mind. Erika Bernardino 

informou que tem um orçamento estimado de custo em torno de R$ 200 mil para fazer as 4 ações em 

outro espaço. Ressaltou que se estes  eventos forem realizados no Transamérica teríamos uma queda 
neste montante em torno de 60 mil 

 

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

Compocity.  Recebemos 11 papers e a partir de agora o comitê formado pelos Srs. Ruy Toledo e 

Waldomiro Moreira definirão quais as 3 palestras por dia de seminário que serão apresentadas. Vale 
ressaltar que as palestras precisam ser técnicas e não comercial e que as empresas precisam preencher a 

ficha conforme solicitações da JEC. A empresa Ashland manifestou interesse em participar e ficou de 

enviar tema para aprovação. 

 
5.12 – Edoardo Daelli comentou que todos inclusive o Jorge  Braescher estão de acordo com a realização 

do novo modelo e que sempre acharam a Compocity uma excelente ideia, somente queria entender todo 

o processo e todos mostraram  a preocupação em relação aos gastos referentes ao evento. Ele questionou 

quem dos presentes foi contatado sobre as mudanças do conceito da Compocity e recebeu o e-mail do 
Gilmar Lima com estas informações. 

 

5.13 – Christian Andrade, Fibermaq, ressaltou de que é a favor do seminário desde que ele seja viável.  
Comentou inclusive em fazer um quarto cenário, que seria a execução dentro do próprio IPT.  Como 
mencionou o Gilmar, não se sabe se seria possível, uma vez que a decisão não é somente nossa e sim também 
da JEC.  No entanto, entendo que para pessoas de fora, conhecê-lo por dentro é quase um atrativo a mais 
para o evento e lhe dá até uma certa credibilidade.  
 

 

 
6 – Votação do Prêmio Top of Mind 

 

6.1 -  Erika Bernardino informou aos presentes que a votação do Top of Mind de 2015 começará na 

segunda quinzena de agosto  

 
6.2 – Na categoria Aplicações, Erika Bernardino informou após presentes que seguiremos os padrões da 

JEC para avaliar os vencedores de cada segmento. Ela irá solicitar para a JEC as regras e reformulará 

para seguir o padrão do mercado brasileiro. Em breve a ALMACO enviará um comunicado para os 

associados pedindo sugestão de aplicação e criaremos um comitê formado por estudantes, pessoa do 
mercado em geral e funcionário da ALMACO para definir o melhor projeto de cada segmento. Veja abaixo 

os segmentos 

 

- Aeroespacial 
- Náutico 

- Construção Civil 

- Infraestrutura 

- Transporte (caminhões, ônibus e trens) 
- Automotivo 

- Energia 

- Esportivo 

 

 
7 - Sucessão 

  



 
 

 

7.1 - Aberta a discussão para nova chapa para a sucessão ALMACO que será em novembro de 2015. 

Giorgio Solinas sugeriu que o Sr. Waldomiro Moreira, Sr. Sergio Falcão ou o Sr. Jorge Braescher se 

candidatasse ao cargo nas próximas eleições, porém os mesmos informaram que não tem condições de 

assumirem esse cargo e o que podem fazer é continuar a colaborar como conselheiros. 
 

 

 

ALMACO agradeceu a presença de todos. A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 26 de agosto 

em Caxias do Sul/RS. 
  

  

São Paulo, 28 de Julho de 2015. 

 


