
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 25/02/2016 

  
Em 25 de fevereiro de 2016, em Curitiba/PR foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do Presidente: Gilmar Lima – MVC, 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão – Owens Corning, 

do 2º Vice-Presidente: Sandro Lenhoardt - Lord, e dos Conselheiros Gestores:  Juliana Hoehne – Artecola, 

Giulliana K. Bruni – Analista de Marketing e o Gerente Executivo: Paulo Camatta da ALMACO.   
 

Ausências Justificadas Conselheiros Gestor: Christian Andrade – Fibermaq, Waldomiro Moreira – Global 

Composites, Ruy Toledo – MVC, Roberto Di Cessa Iacovella – Redelease, Fenelon Chaves, José Carlos 

Moroni – Morquímica, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Giorgio Solinas 
– Texiglass, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, Alexandre Nogueira – Reichhold, Fábio Sanches - Ashland, 

Jorge Braescher – Edra Equipamentos,  Sérgio Mastrorosa – Clariquímica, Carlos Zillig – Piatex. 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  

Gilmar Lima iniciou à reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta a ser discutida. 

 

  
1 – Demonstrativo Financeiro 

 
  

1.1 - Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de janeiro de 2016 sendo aprovado por todos os 
presentes, solicitou que seja feita algumas diretrizes sendo elas: 

 

- Paulo Camatta apresentou o levantamento das mensalidades de associados de 2015 em comparação 

com as mensalidades 2016, onde foi constatado que mesmo com a saída de algumas Empresas o valor 
percebido teve um acréscimo de 10%; 

 

- Paulo Camatta e Erika Bernardino devem negociar com os fornecedores em atraso os pagamentos 

parcelados em doze vezes a partir de maio de 2016; 
 

- Sugerido pelos presentes que seja feita uma SUPER promoção das publicações ALMACO para geração de 

caixa, sendo da seguinte forma: 

 

01 Unidade – R$ 20,00 
02 Unidades – R$ 30,00 

 

Será enviado um comunicado da promoção de queima de estoque publicações, informando que faremos 

novos lançamentos dos mesmos. 
 
 

- Paulo Camatta e Erika Bernardino devem refazer o planejamento financeiro de 2016 com dois cenários 
buscando o equilíbrio da associação. O primeiro com a situação atual de quadro de funcionários sem a 

terceirização e o segundo com a Terceirização dos Gerentes e contratação do Diretor Executivo, buscando 

reduzir outros custos como: 

 
 

- Para realização do Prêmio Top of Mind, buscar local que não tenha custo e trabalharmos mais para 

novos patrocinadores; 

 

 



 
 

 

- Erika Bernardino deve contatar a empresa Intersoft (que hospeda o site ALMACO) e renegociar a 

redução dos valores cobrados atualmente e ou buscar alternativas visando redução dos custos. 

 

- Buscar novas associados em vários mercados; 
 

- A terceirização está condicionada ao pagamento parcelado, mesmo com multa. A meta é doze vezes. 

Os terceirizados estarão recebendo remuneração mensal mais a rescisão mensal. No cenário de crise de 

hoje é uma opção muito interessante para os dois lados.    

 
- Teremos além da terceirização redução de quadro; 

 

O objetivo é equilibrar a ALMACO com muita criatividade e uma venda mais agressiva do nosso portfólio 

de produtos, redução drástica de custos e principalmente com a redução de 50% do custo total da folha 
(redução dos encargos).   

 

 

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação e uma planilha comparativa de associados ALMACO 
de abril de 2008 a janeiro de 2016.  

 

1.3 – Gilmar Lima solicitou que seja montado um Kit dos livros (1,3 e 5) para envio a 12 clientes da MVC. 

Ficou de passar dados das empresas para que ALMACO faça o envio, junto com uma carta em nome da 
MVC. 

  

1.4 - Apresentada relação das novas empresas associadas e empresas que solicitaram 

descredenciamento. 

 
1.5 – Gilmar Lima ressaltou que se ALMACO seguir essas diretrizes o caixa em janeiro de 2017 será 

positivo. 

 

 
2 – Plano de ações ALMACO 2016 

 

2.1 – Apresentado o novo plano de ações ALMACO 2016.  

 



 
 

 

 
 

2.2 – Gilmar Lima informou que o Sr. Gilmar da empresa Fibravit tem interesse que ALMACO faça um 

evento no Espírito Santo, o qual ele ficaria responsável em levar o público. Gilmar Lima solicitou que esse 
evento seja inserido nos planos de Ações 2016 e solicitou que entrássemos em contato com eles para 

informar que aceitamos a proposta para realização do evento, porém eles teriam que entrar com uma 

cota de patrocínio no valor de R$ 5.000,00. Gilmar Lima sugeriu que seja feito no começo de abril. 

 

2.3 – Gilmar Lima informou que entrará em contato com as empresas Novapol e Fortlev para verificar a 
possibilidade de fazermos o evento na estrutura que eles possam oferecer para que a ALMACO não tenha 

nenhum custo e junto, sugerir visita na fábrica. No caso eles disponibilizam o espaço e um coffe breack e 

em troca a ALMACO colocaria a empresa como patrocinadora. 

 
2.4 – Gilmar Lima sugeriu que os próximos eventos da ALMACO sejam cobrados: R$ 100,00 para 

associados e R$ 150,00 para não associados. E as empresas patrocinadoras do evento, tenham direito a 

convites cortesia. 

 
2.5 – Sugerida na reunião anterior do Conselho, uma nova ação, uma revista chamada “Compósitos”. 

Seria uma revista semestral. Giulliana detalhou informações como seria a divulgação da revista para 

conhecimento dos presentes. 

 

Descrição -  Publicação voltada à divulgação das atividades da ALMACO, seus associados e mercado de 
compósitos em geral. 

  

Cenário -  Brasil não dispõe de uma publicação impressa especializada exclusivamente no setor de 

compósitos. Oportunidade para ampliar a divulgação da ALMACO e de seus associados. Em paralelo, a 
revista será uma nova fonte de receita para a entidade. 



 
 

 

  

Periodicidade – Semestral (1ª edição – junho/julho) 

  

Tiragem - 500 exemplares por edição 
  

Distribuição - Gratuita, via correio, para os associados. Cobrança de assinatura para os demais valor a 

definir 

  

Custo para  pauta, entrevistas, redação, revisão e edição – R$ 5.000,00 por edição (em 2 vezes) 
  

Patrocínio: R$ 5.000,00 por edição 

  

Benefícios do patrocinador:  inclusão do logo com endereço do site na contracapa da revista  
 

Seções 

- Em foco: notas sobre lançamentos de produtos, fusões e aquisições, expansões de capacidade, 

etc., sempre privilegiando as pautas dos associados; 
- Q&A: bate-bola com profissional de destaque do setor de compósitos (Brasil e exterior); 

- De ponta: últimos avanços tecnológicos relacionados à moldagem de compósitos; 

- Panorama: tendências mercadológicas no Brasil e exterior; 

- Green: exemplos que ratificam o perfil sustentável do material; 
- Portas abertas: dia a dia de um dos representantes da cadeia produtiva de compósitos; 

- Gestão: como melhorar a administração das empresas do setor de compósitos; 

- ALMACO: novidades sobre a associação (cursos, eventos, parcerias, etc.) 

- Raio-X: trajetória de um profissional do setor; 

- Você sabia?: curiosidades acerca do material. 
 

2.6 – Após apresentado o esqueleto da revista, foram sugeridos alguns ajustes na Seções: 

 

- Inovação e Tendências no lugar da De Ponta; 
- Q&A que seja feito com o cliente final; 

- Aplicação no Mundo no lugar do Você Sabia? 

- Raio-X fazer com uma empresa e com um segmento em vez de um profissional. 

 
 

 

3 – Perfil do Mercado brasileiro de materiais compósitos – Lançamento março 2016 

 
 

3.1 – Apresentado aos presentes algumas imagens de como será o perfil, o qual já está em produção 300 

unidades e será enviado para todos associados na próxima semana. 

 

 
3.2 – Serão distribuídos 100 perfis na Jec Paris. 

 

 

4 – Pós-graduação em compósitos de São Paulo e de Caxias do Sul – Aberta as inscrições 
 

4.1 - Giulliana informou aos presentes que já estão abertas as inscrições para pós-graduação em 

compósitos de São Paulo/SP e Caxias do Sul/RS. O número mínimo de alunos em cada curso é de  22 

alunos. 
 



 
 

 

4.2 -  Pós-Gradução em Caxias do Sul/RS 

 
PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIOS 

AULAS QUINZENAIS – Sextas-feiras, das 18h30 às 23h00 e as Sábados das 08h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 17h00. 
INVESTIMENTO 

20 parcelas de R$ 820,00 

(Neste valor incluso o material didático) 

LOCAL: FTEC – Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107 – Bairro Cinquentenário – Caxias do Sul / RS 
 

4.3 - Pós-graduação em São Paulo/SP 

 

PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIOS 
AULAS QUINZENAIS – Sextas-feiras, das 18h30 às 23h00 e as Sábados das 08h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 17h00. 

INVESTIMENTO 

20 parcelas de R$ 820,00 

(Neste valor incluso o material didático) 
LOCAL:  

AULAS TEÓRICAS - DoMore! -  Avenida Paulista, 807 – 18º andar (entre as estações 

Brigadeiro e Trianon da linha verde do Metrô) 

AULAS PRÁTICAS - ALMACO/CETECOM – Avenida Professor Almeida Prado, 532 – Prédio 31 – 
Térreo - Sala 11 – Cidade Universitária – São Paulo / SP 

 

 

Obs. Caso não tenhamos sucesso com Caxias do Sul e São Paulo, iremos transferir estes curso 
para outros centros. 

 

 

 

5 – Encontro Regional ALMACO em Curitiba – 25 de fevereiro 
 

5.1 – Apresentado convite para conhecimento dos presentes. 

 

 



 
 

 

 
 

6. – Programa ALMACO de Logística Reversa 

 

6.1 – Paulo Camatta informou que as empresas vêm enfrentando algumas dificuldades e foi postergado o 

início da implementação para julho de 2016. 
 

7 – Pesquisa do Mercado - Pesquisa de Satisfação com venda de serviços 

 

7.1 – Gilmar Lima informou que sugerido entre presidente, 1º vice e 2º vice criar uma pesquisa do 
mercado voltada para o mercado em geral com objetivo de ouvir nossos associados e mercado, divulgar 

nossas soluções, chamar atenção para importância de cada ação e criar ações dirigidas a cada 

necessidade dos participantes desta pesquisa. 

 
7.2 - Sérgio Falcão sugeriu que seja enviado para todo mailing do Prêmio Top of Mind, a pesquisa será no 

mesmo sistema do Prêmio. 

 

 
7.3 – Gilmar Lima sugeriu que seja feito um release para divulgação, informar que será uma pesquisa 

inovadora, o qual terá início em março. 

 

 

7.4 – Juliana da Artecola sugeriu que faça um levantamento de todos os serviços que ALMACO para 
definição das premissas a ser inserida antes de cada pergunta. 

 



 
 

 

7.5 – Sugerido que a pesquisa tenha a seguinte chamada: “ A voz do Mercado nos ajudando a criar 

uma nova gestão personalizada e alinhada com as expectativas do mercado ”. E abaixo uma 

primícia curta – ALMACO quer ouvir você! 

 
 

A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 17 de março em São Paulo/SP. 

  

  

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016. 


