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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 29/11/2016 
 

  

Em 29 de novembro de 2016, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – com a 
presença do Presidente: Gilmar Lima – G12, 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão, e dos Conselheiros Gestores:  Ruy 

Toledo – G12, Waldomiro Moreira – ALMACO, Giorgio Solinas – Texiglass, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Jorge 

Braescher e Karen Braescher – Edra Equipamentos, Carlos Zillig – Piatex, Kazuo Inumaru - Tecnofibras, Convidados: 

Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Artur Lovro – Artco Poli USP.  Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni e Paulo 
Camatta ALMACO.   

 

Ausências Justificadas do 2º Vice-Presidente: Sandro Lenhoardt, e dos Conselheiros Gestores: Juliana Hoehne - 
Purcom, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Rodrigo Braga – Owens Corning, Alexandre Nogueira – Reichhold. Christian 

Andrade – Fibermaq, Amanda Paschoalini – Lord, Juan Felipe e Rodrigo Briguelli – Novascott, Jorge Zapata – Novapol, 

Roberto Iacovella – Redelease, José Carlos Moroni – Morquímica, Fábio Sanches – Ashland, Fenelon Chaves – BYK. 
 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

  
Sr. Gilmar Lima iniciou a reunião apresentando a pauta a ser discutida. 

 

 
1 – Curso Compósitos avançados – 05 e 06 de dezembro em SP; 

 

1.1 – Nos dias 05 e 6 de dezembro teremos o curso de compósitos avançados, curso ministrado por especialistas o 

qual terá parte teórica e prática. Será cobrada a inscrição de R$ 800,00 (associado) e R$ 1.000,00 (não associado).  
 

1.2 – Gilmar Lima salientou a importância da realização desse curso e a participação das empresas para capacitação 

de profissionais. 
 

1.3 – Reforçou a importância e estratégia das empresas estimularem seus clientes e especificadores a participarem 

destes cursos, mesmo que para isto tenham que investir no pagamento do curso.  
 

 

2 –  Prêmio Top Of Mind  - 08 de dezembro - As 3 mais votadas; 
 

 

2.1 – Gilmar Lima apresentou as 3 empresas mais votadas no Prêmio Top of Mind 2016. Ressaltou que tivemos 4.100 

votos e que a pesquisa foi realizada pela empresa Destaque. Gilmar informou que no ano de 2017 será acrescentada 
mais uma categoria: Poliuretano. 

 

2.2 – Erika Bernardino informou que esse ano terá participação de Youtubers na cobertura do evento. Eles cobrirão a 
premiação e depois disponibilizarão no canal deles a festa. Juntos eles atingem mais de 1 milhões de seguidores. 

 

2.3 – Silvio de Andrade salientou que fará uma transmissão ao vivo de toda a premiação e tudo será divulgado no 
facebook da associação. Além disto, informou aos presentes a boa aceitação dos veículos nacionais e internacionais 

quanto às matérias sobre o Prêmio Top of Mind que já saiu na Índia, JEC e EUA. 

 
2.4 – Apresentado o espaço onde será realizado o evento. ESPAÇO TRANSATLÂNTICO (Rua José Guerra, 130 – 

Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP) 

 
2.5 – Veja o convite com a menção das 3 empresas mais votadas em cada categoria 
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2.5 – Gilmar Lima fará homenagens póstumas as pessoas do mercado de compósitos durante o Top of Mind.  

 

2.6 – Gilmar Lima ressaltou que no dia do evento as empresas do programa de Logística Reversa receberão uma 
homenagem pela participação no programa. 

 

2.7 – Gilmar solicitou aos conselheiros apoios de suas empresas convidando todo mercado, principalmente os 
consumidores finais como GE, WEG, GAMESA, VOLVO, SCANIA, MARCOPOLO, AGCO, CNH, JOHN DEERE e etc...  

 

2.8 – Durante o evento será lançado o livro de 35 anos da ALMACO. 
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3 – Plano de ações ALMACO 2016 

 
3.1 – Apresentando o plano de ações de 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 / SP - IPT 26 de abril de 2016 R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Vitória / ES 19 de maio de 2016 R$ 5.000,00 

Encontro Regional em Joinville / SC  23 de junho de 2016 R$ 5.000,00  

Curso de compósitos avançados – São Paulo 27 e 28 de setembro R$ 2.000,00 

Reunião almoço – Soluções financeiras 07 de outubro R$ 550,00 

Curso de compósitos avançados em São Paulo 05 e 06 de dezembro R$ 2.000,00 

Prêmio Top of Mind 2016 08 de dezembro R$ 10.000,00  

 

 

3.2 – Gilmar Lima mencionou sobre o evento Dia da criatividade e inovação na ALMACO que foi adiado, o qual seria 
realizado no dia 07 de dezembro. Ele sugeriu que seja realizado no 1º trimestre de 2017. 

 

4 – Plano de Ações 2017 
 

4.1 – Apresentado aos presentes plano de ações ALMACO 2017. 
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AÇÕES DATA 
COTA DE 

PATROCÍNIO 

Perfil do mercado de compósitos (dados 
mercadológicos, cases de sucesso e tendências) - 

2016 março de 2017 R$ 10.000,00 

Encontro Regional ALMACO  no Rio Grande do Sul 22 de março R$ 5.000,00 

Curso de compósitos avançados no Rio Grande do 

Sul 23 e 24 de março R$ 3.500,00 

Encontro Regional ALMACO na Bahia 18 de maio R$ 5.000,00 

Curso prático de infusão e MPF na Bahia 19 de maio R$ 3.500,00 

Encontro Regional ALMACO em Santa Catarina 20 de julho R$ 5.000,00 

Curso prático de infusão e MPF em Santa Catarina 21 de julho R$ 3.500,00 

Encontro Regional ALMACO  em São Paulo 23 de agosto R$ 5.000,00 

Curso de compósitos avançados em São Paulo 24 e 25 de agosto R$ 3.500,00 

Encontro Regional ALMACO  no Paraná 19 de outubro R$ 5.000,00 

Curso prático de RTM Light e MPF no Paraná 20 de outubro R$ 3.500,00 

Curso prático de laminação manual em Vitória 17 de novembro R$ 3.500,00 

Seminário Internacional ALMACO e JEC 2017 05 a 07 de dezembro R$ 15.000,00 

Prêmio Top of Mind 2017 06 de dezembro R$ 15.000,00 

TOTAL 

 

R$ 86.000,00 

 

 

4.2 – Gilmar Lima informou que as empresas que anteciparem R$ 10.000,00 no mês de dezembro de 2016, 

terão um desconto de 20% em qualquer patrocínio de 2017; 

 
 

5 – Comitê Eólico  

 
5.1 – Waldomiro Moreira mencionou sobre as visitas nas empresas GE e WEG. Mencionou que a última visita realizada 

no dia 18 de novembro, na empresa WEG, foi muito produtiva com a presença de 16 funcionários da empresa. Foi 

salientada a importância de ações como esta e houve o interesse de mais uma visita como esta na WG no próximo 
ano 
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5.2 – Waldomiro Moreira apresentou o Sr. Artur Lovro, empresa Artco, e pediu que ele se apresentasse. O Sr. Artur 

se colocou a disposição para participar do comitê eólico no próximo ano.  
 

 

 
6 – Comitê Inovação 

 

6.1 – Jorge Braescher sugeriu que os assuntos sejam renovados, pois os assuntos que estão sendo abordado não 

estão atingindo a meta estabelecida. Seguem alguns tópicos que devemos trabalhar: 
 

- Revisar o conceito do programa; 

- Definir quais os riscos e implicações das empresas trazerem suas inovações ao grupo; 
- Buscar produtos ou exemplos de gestão inovadores que agreguem valor ao comitê; 

- Nortear as diretrizes do comitê para que as empresas se sintam seguras em demonstrar suas inovações. 

 
6.2 – Gilmar Lima solicitou foco em inovações que favoreçam o mercado como um todo e que não se limitem produto, 

mas que avaliem também Modelos de Negócios inovadores. O foco tem que ser em criar inovações “ fora o dia a dia” 

das empresas. O comitê não tem que buscar inovações que estão sendo desenvolvidas nas empresas, pois isto é uma 
atribuição de cada empresa. O comitê tem buscar o novo e que possa criar novos nichos aumentando as 

oportunidades para o mercado em geral.          

 
7 – Portal ALMACO 

 

7.1 – Gilmar apresentou uma proposta de curso à distância, sugerido na última reunião pelo Sergio da SOLVAY. O 

curso seria todo filmado dentro do CETECOM e também dentro de algumas empresas pré-estipuladas para 
demonstrarmos como é feito os produtos e processos em compósitos. A intenção é mostrar da matéria básica até o 

produto final.   

  
7.2 -  O foco é atingir o Brasil inteiro capacitando e popularizando os compósitos.  A ideia é fazer com isso também 

seja uma fonte de receitas nova para ALMACO, seguindo o conceito de preços baixos como do Netflix que ganha no 

volume. 
 

7.2 – Veja abaixo a sugestão da empresa GUS Strategic Design  indicada pelo Gilmar Lima 
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8 – Comitê Construção Civil 

 

8.1 – Waldomiro Moreira informou aos presentes que a primeira reunião do Comitê foi realizada e que o coordenador 
deste comitê será o Sr. Rodrigo Oliveira, Royal Química. A ideia é aproveitar o know how do Rodrigo para conseguir 

entender o mercado e buscar suprir a necessidade do mesmo com apresentações que agreguem valor ao mercado de 

construção civil. 
 

8.2 – Waldomiro Moreira também salientou que já entrou em contato com duas empresas do mercado da construção 

civil explicando um pouco do conceito do programa e que ambas mostraram muito interesse no conceito do comitê. 
As primeiras visitas serão marcadas no próximo ano 

 

 
São Paulo, 29 de novembro de 2016. 

 


