
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 26/04/2016 
 

  

Em 26 de Abril de 2016, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do Presidente: Gilmar Lima – MVC, do 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão do 2º Vice-

Presidente: Sandro Lenhoardt - Lord, e dos Conselheiros Gestores:  Ruy Toledo, Luciane Oliveira e 
Fernado Melo – MVC, Debora da Cunha – Redelease, Waterllo Travi – Morquímica, Edoardo Daelli e 

Rodrigo Oliveira – Royal Polímeros, Christian Andrade – Fibermaq, Waldomiro Moreira – ALMACO, Juliana 

Hoehne, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Kazuo Inumaru, Ariosvaldo Silveira – Tecnofibras, Jorge 

Braescher – Edra Equipamentos, Carlos Zillig – Piatex, Alexandre Nogueira – Reichhold, Juan Felipe – 
Novascott, Jorge Zapata – Novapol, Paulo Henrique – Ashland. Convidados: Eva Kastellan e Arnaud 

Juchler – Saertex, Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Marcos Pannellini – Dilutec, José Cunha – 

Unigel. Erika Bernaridno, Giulliana K. Bruni e Paulo Camatta ALMACO.   
 

Ausências Justificadas Conselheiros Gestor: Giorgio Solinas – Texiglass, Fenelon Chaves - BYK, Sérgio 

Mastrorosa – Clariquímica. 

 
 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  

Paulo Camatta iniciou à reunião agradecendo a presença de todos e apresentou os advogados 
tributaristas Dr. Ronaldo Dias Lopes Filho e Dr. José Roberto Rosa, que abordaram o sobre os atestados 

de não similaridades nacionais. Empresas brasileiras que fazem parte da cadeia produtiva de compósitos e 

desejam importar matérias-primas sem similares nacionais – resinas, fibras e aditivos, entre outros – 

contam com um serviço prestado pela ALMACO: a pesquisa de similaridade. A apresentação esclareceu 
vários pontos e também reforçou a importância de trabalhos como este feito pela associação. É um 

processo complexo, mas que gera redução real de custos. Empresas mais bem informadas e que 

participam de forma efetiva em associações com a ALMACO, podem se tornar mais competitivas. Durante 

a apresentação ficou claro que a Associação tema ainda muito espaço para apoiar as empresas neste 
quesito e não se limitando ao estado de São Paulo e segmento eólico.  

 

Em seguida Sr. Gilmar Lima, apresentou a pauta a ser discutida. 

  
1 – Demonstrativo Financeiro 
 
  

1.1 - Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de março de 2016 sendo aprovado por todos os 

presentes, o qual ressaltou que continua com o saldo negativo.  
 

 
1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. O estoque caiu devido à compra de 320 unidades 

pela empresa Redelease para venda em suas unidades. Gilmar Lima ressaltou a importância das 

empresas adquirirem os livros para distribuição aos seus clientes e profissionais. A ALMACO estará 
revisando o livro 1 que é o mais completo de toda coleção. Este livro ser revisado e formatado 

novamente. Será vendido como livro Compósitos e também em capítulos de interesse para cada leitor ou 

empresa. 

      
 

 

 

 



 
 

 

2 – Plano de ações ALMACO 2016 

 

2.1 – Apresentado o novo plano de ações ALMACO 2016.   

 

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2016 
AÇÕES DATA COTA DE PATROCÍNIO 

Perfil do mercado de compósitos (dados mercadológicos, 

cases de sucesso e tendências) - 2015. 

março de 

2016 R$ 10.000,00  

Seminário Apresentação do TCC Curitiba 

25 de 

fevereiro   

Encontro Regional ALMACO sobre Processos, tecnologias, 

Materiais e aplicações em São Paulo / SP - IPT 

26 de abril de 

2016 R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Vitória / ES 19 de maio  R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Joinville / SC – Processos e novos 

nichos para o segmento dos Compósitos  

23 de junho 

de 2016 R$ 5.000,00  

Seminário Regional Brasília – Compósitos facilitando a vida 

das pessoas  

25 de agosto 

de 2016 R$ 10.000,00  

Encontro Regional ALMACO em Salvador/BA – Quebrando 

paradigmas dos Compósitos no Segmento eólico  

22 de 

setembro de 

2016 R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Caxias do Sul/RS – Uma nova forma 

de pensar e aplicar os Compósitos   27 de outubro R$ 5.000,00  

Prêmio Top of Mind 2016 

08 de 

dezembro R$ 10.000,00  

      

TOTAL   R$ 55.000,00  
 

 
3 – Encontro Regional ALMACO em Vitória/ES – 19 de maio 

 

3.1 – Apresentado convite para conhecimento da programação. 

 

3.2 – Gilmar Lima informou sobre a inclusão do evento no Espírito Santo, a pedido do Sr. Gilmar Regio, 
da empresa Fibravit e presidente do Sindiplast. O evento será no dia 19 de maio no auditório do FINDES - 

Federação das indústrias do Espírito Santo e os custos de espaço e infraestrutura serão de 

responsabilidade do Sindiplast. No mesmo dia terá visita na Fábrica da Novapol - 2 grupos de 20 pessoas 

pela manhã. 
 

3.3 – Gilmar Lima agradeceu ao Sr. Jorge Zapata, diretor da Novapol, pelo apoio e pela disponibilidade. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

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

 

4.1 – Gilmar Lima informou caso não tenhamos sucesso com Caxias do Sul e São Paulo, iremos transferir 

estes cursos para outros centros. Lançaremos o curso de pós-graduação em compósitos em Porto Alegre 
e Curitiba para 2º semestre de 2016. 

 

4.2 – Gilmar Lima informou que conversou com o Vice-Presidente do Grupo Positivo – Lucas Guimarães 

sobre a possibilidade de incluir uma cadeira de compósitos na grade de cursos de engenharia e 

arquitetura. 
  

5 – Livro ALMACO 35 anos 

 

5.1 – Erika informou aos presentes que o livro será lançado no dia 8 de dezembro de 2016, no dia do 
aniversário de 35 anos da Associação; 

 

5.2 – A BB Editora é a responsável pela publicação e captação de patrocínio, a ALMACO apenas esta 

fornecendo as informações para a jornalista que esta escrevendo os capítulos e o mailing de associados 
para que eles possam buscar os patrocínios. 

 

5.3 – Sergio Falcão perguntou se havia a possibilidade de ganho da Associação caso o valor que a editora 

conseguir ultrapasse a margem do que eles precisam para produzir o livro e a Erika Bernardino disse que 
tem em contrato esta cláusula. Veja abaixo  

 

“Para a edição de 1.000 exemplares impressos, a CONTRATADA assume toda a responsabilidade 

financeira pela execução. Sobre o valor líquido que ultrapassar a quantia de R$ 120.000,00 (valor total de 

patrocínios descontados impostos de 18%) a BB EDITORA repassará para a CONTRATANTE o percentual 
de 30% do valor adicional obtido em prazo máximo de 10 dias do lançamento da obra. ” 

 

6 – Pesquisa ALMACO  

 
6.1 – Gilmar Lima informou sobre a pesquisa ALMACO criada com objetivo de ouvir nossos associados e 

mercado é divulgar e despertar para a nossas soluções e serviços, chamar atenção para importância de 

cada ação e criar um banco de informações para consulta e ações dirigidas a cada necessidade dos 

participantes desta pesquisa. 
 

6.2 – Erika Bernardino informou que a pesquisa entrará em vigor no dia 02 de maio de 2016. 

 

7 – Programa Logística Reversa  
 

7.1 – Paulo Camatta informou que o programa esta caminhando bem, que foi aceito pelo Sema a 

prorrogação para os trabalhos iniciarem em junho devido à situação financeira das empresas. 

 

8 – Outros 
 

8.1 – Paulo Camatta informou que o Comitê Tubos havia sido suspenso devido a custos, porém foi 

solicitado pela empresa Ashland que o comitê retome baseado no comitê automotivo o que foi aprovado 

pelos presentes. 
 

8.2 – Edoardo Daelli trouxe o Sr. José Cunha da empresa Unigel que faz parte de um planejamento para 

termos os fornecedores da cadeia de Compósitos. 

 



 
 

 

9- Mercado: 

 

9.1 - Quanto a situação do mercado é unanime as dificuldades e situação caótica que o Brasil está 

passando. 
Na visão de todos existem oportunidades, principalmente para o nosso segmento, mas precisamos mudar 

a forma de agir e pensar e investir em novos nichos e inovação.  Os mercados em geral nestes momentos 

difíceis ficam abertos a mudanças e novas ideias 

 

 
A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 19 de maio em Vitória/ES. 

 

  

  
São Paulo, 26 de Abril de 2016. 


