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ATA REUNIÃO  
CONSELHO GESTOR ALMACO – 14/07/2016 

 

  
Em 14 de Julho 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 e Juliana Hoehne – MVC, 

Roberto Di Cessa Iacovella – Redelease, Edoardo Daelli e Rodrigo Oliveira – Royal Polímeros, Waldomiro 

Moreira – ALMACO, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Kazuo Inumaru e Paulo Zimath – Tecnofibras, Carlos 
Zillig – Piatex, Alexandre Nogueira – Reichhold, Fábio Sanches – Ashland, Giorgio Solinas – Texiglass. 

Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Victor Goes - Dow. Erika Bernaridno, Giulliana K. 

Bruni e Paulo Camatta ALMACO.   

 
Ausências Justificadas Conselheiros Gestor: Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Juan Felipe – 

Novascott, Jorge Zapata – Novapol, José Carlos Moroni – Morquímica, Christian Andrade – Fibermaq, 
Fenelon Chaves – BYK e Sérgio Mastrorosa – Clariquímica. 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  
Sr. Gilmar Lima apresentou a pauta a ser discutida, agradeceu a presença de todos e apresentou o novo 

membro Victor Goes da empresa Dow. 

  
1 – Demonstrativo Financeiro 

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

presentes.  Ressaltou a dificuldade que estamos enfrentando e que infelizmente no mês de julho 
não conseguiremos arcar com as parcelas acordadas com os fornecedores do Seminário Internacional 

ALMACO e JEC.  

 

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.  

 
1.3 – Apresentada tabela de associados. 

 

 

2 – Plano de ações ALMACO 2016 
 

2.1 – Apresentado o plano de ações ALMACO 2016.  

 

2.2 – Gilmar Lima sugeriu que o Encontro Regional de Salvador fosse alterado e que o Comitê Eólico 
representasse este evento. A ideia é alterar o formato enquanto o encontro visa o público em geral o 

Comitê Eólico seria um evento mais direcionado e com um foco bem mais especifico. As apresentações 

serão dentro das grandes empresas de energia eólica. O grande foco do comitê é passar conhecimento e 

gerar oportunidade a curto prazo através de possibilidades de nacionalização e substituição. Também 
temos como objetivo trazer estas grandes empresas para a Associação, assim tornando a ALMACO ainda 

mais representativa e que atenda a cadeia de geração de valor da matéria da primeira geração até o 

consumidor final.    

 

2.3 – Gilmar Lima sugeriu fazer um evento em Curitiba no mês de agosto com enfoque em Logística 
Reversa, um evento de alto nível com participação de governador, imprensa, os envolvidos no projeto, 

empresas de outros segmentos, entre outros. O evento seria entre os dias 23 e 25 de agosto a definir a 

data de acordo coma agenda dos secretários do SEMA e abordará os seguintes temas: 
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Assinatura do contrato da Logística Reversa 

Palestra sobre um projeto social (Compartilhar) 
Palestra sobre visão do governo 

Palestra sobre Chefe Secreto versus Gestão de Pessoas – Compósitos facilitando a vida das pessoas    

Palestra sobre um exemplo de liderança (Fundador do boticário) 

 
 

2.4 – Informou que o evento em Curitiba será cobrado valor de R$ 250,00 e não terá diferenciação para 

associados porque será um evento aberto ao mercado em geral. 

 
2.5 – Gilmar Lima sugeriu que o evento de Curitiba seja no CIEP ou Universidade Positivo e que ele vai 

entrar em contato para ver o que consegue no espaço. 

 

2.6 – as empresas que estavam patrocinando o Encontro Regional de Salvador poderão escolher entre 
continuar como apoiador do Comitê Eólico ou patrocinar o Encontro de Curitiba. Erika Bernardino ficou de 

entrar em contato com estas empresas e ver com cada um o que eles definam. 

 

 

 

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 

Comitê Eólico  

24 de 

agosto 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 
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3 – Pesquisa ALMACO  

 

3.1 – Erika Bernardino informou aos presentes que o número de retorno a pesquisa ALMACO foi muito 
pequena, por isso, a Destaque Business Research prolongou o envio da pesquisa para início de julho para 

ver se conseguimos atingir pelo menos 100 respondentes. 

 

3.2 – Erika Bernardino sugeriu de enviarmos a pesquisa em formato Word para os conselheiros gestores e 
eles enviarem para 10 ou mais clientes, fornecedores, funcionários e parceiros. Todas as repostas deverão 
vir para o marketing@almaco.org.br 

 

 

4 – Comitê Eólico  
 

4.1 – Foi apresentado o convite para a segunda reunião do Comitê Eólico que será no dia 26 de Julho na 

ALMACO. 

 
4.2 – Gilmar Lima salientou a importância desta ação e que o comitê que será criado terá que ser 

composto de empresas associadas e os envolvidos deverão ser da parte técnica e não comercial das 

empresas. Todos irão às empresas representando a ALMACO. 

 
4.3 – Como precisamos gerar recursos para podermos equilibrar este momento complicado do Brasil e 

continuarmos investindo, iremos a partir de agora, como parte de um plano de negócios, cobrar uma taxa 

para participação nos comitês. O valor sugerido é uma parcela única de R$ 500,00. Será implantado 

inicialmente no Comitê Eólico e no da Construção Civil.     
 

5 – Criação do Comitê da Construção Civil 

 

 

5.1 - Gilmar Lima sugeriu que fosse criado o comitê da Construção Civil aos moldes do que já fizemos 
para o automotivo com foco em visita as construtoras. 

 

5.2 – Foi destacada a importância deste comitê para o mercado da construção com base em: 

 
- Carência de informação técnica a respeito de desempenho estrutural; 

- Criação de normatizações para o setor; 

- Apresentar a importância do uso das aplicações em compósitos; 

- Existência de um nicho de mercado pouco explorado pelos nossos materiais, a exemplo do volume para 
o SMC; 

- Focar no trabalho com arquitetos para disseminar o conhecimento sobre os nossos materiais; 

- Potencial de crescimento deste mercado; 

- Geração de oportunidade a curto e médio prazo. 

 
Obs.: O foco principal será geração de negócio a curtíssimo prazo.  

 

5.3 – Decidido em reunião que farão parte do comitê os seguintes membros: 

 
- Ashland 

- Gilmar Lima 

- MVC (Juliana Hoehne) 

- Reichhold (Samir Quintiliano) 
- Royal Química (Rodrigo Oliveira) 

- Tecnofibras 

mailto:marketing@almaco.org.br
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6 - Outros 

 

6.1 – Gilmar Lima informou que o 1º capítulo do livro 35 anos da ALMACO que será lançado em 08 de 
dezembro 2016, já esta sendo revisado, o qual, solicitou que fossem incluídos mais informações 

complementares, alguns fatos que não podemos deixar de citar, históricos que valem a pena ser 

lembrados.  

 
6.2 – Erika Bernardino informou que toda semana em nosso informativo sairá uma matéria sobre “Palavra 

do Presidente” e que as Almacos do Chile, Argentina e Colômbia enviarão em seus newsletter esta 

informação também. 

 
6.3 – Erika Bernardino salientou que a equipe esta fazendo um trabalho interno para readequação dos 

segmentos das empresas associadas e em breve todos receberão um novo formulário para atualização de 

segmento para adequação das mensalidades de acordo com o segmento que ela atua. Waldomiro Moreira 

também salientou que será criada novas categorias de associados para atender a demanda do segmento 
de nossas empresas. A partir de janeiro de 2017 ela entrará em vigor. 

 
6.4 - Gilmar informou a criação do Comitê Inovação e nomeou Waldomiro Moreira para Coordenação.  

Paulo Camatta e Waldomiro confirmaram primeiras discussões sobre o tema no dia 14 às 14:00h com 

Sinésio Baccan da Owens Corning que a propósito havia sugerido este novo Comitê. 

 
6.5 – Sugerido pelo Edoardo Daelli, que seja feito follow-up com os fornecedores de Matéria-Prima para 

não cair no esquecimento. 

 
 

 
A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 25 de agosto em São Paulo /SP  

  

  

São Paulo, 14 de julho de 2016. 

 


