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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 26/01/2017 
 

  

Em 26 de janeiro de 2017, 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, Juliana 

Hoehne - Purcom, Amanda Paschoalini – Lord Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Marcos Pannellini 

– Dilutec, James Waterhouse – USP, Carlos Leão – Toho Tenax. Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni e Paulo Camatta 
ALMACO.   

 

Ausências Justificadas do 2º Vice-Presidente: Sandro Lenhoardt, e dos Conselheiros Gestores: Jorge Braescher – Edra 
Equipamentos, Carlos Zillig – Piatex, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Rodrigo Braga – 

Owens Corning, Ilson Salvador – Reichhold. Christian Andrade – Fibermaq, , 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 e apresentou alguns participantes convidados 

para reunião. 
 

 

1 – Demonstrativo Financeiro 

 
  

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

presentes.  Ressaltou as dificuldades que a ALMACO esta passando e comunicou aos presentes sobre novas metas 
que estão sendo criadas para redução de gastos para tentar recuperar o caixa.  A ideia é reduzir este ano 50% do 

endividamento e chegar no final do mandato com caixa equilibrado. 

 
1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.  

 

1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados e das empresas associadas que solicitaram descredenciamento, 
sendo elas: 

 

- Fibratec Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – Rio Claro / SP 

- VCI do Brasil Indústria e Comércio de Compósitos – Itupeva / SP 
 

1.4 – Gilmar Lima informou que o Livro 35 anos ALMACO será doado para cada um dos associados, porém os mesmo 

terão que retirar na ALMACO. O motivo desta decisão é fazer com os nossos associados conheçam um pouco mais da 
associação.     

 

1.5 – Gilmar Lima ressaltou que precisamos buscar mais associados, principalmente os fabricantes de matéria prima 
da primeira geração e também os clientes finais.   

 

1.6 – Apresentado cronograma das reuniões de Conselho Gestor ALMACO 2017 
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2 – Plano de ações ALMACO 2017 

 
2.1 – Apresentando plano de ações ALMACO 2017, porém haverá algumas alterações, devida alguns ajustes que 

serão criadas pela equipe ALMACO, a ideia é criar ações diferentes para gerar recursos, gerar negócio à curto prazo. 

A intenção é criar ações que todos possam perceber valor na ALMACO e se motivem a patrocinar e participar dos 
nossos eventos. 

Um exemplo disto e que estaremos criando o dia de lançamento de produtos e soluções. A intenção é divulgar os 

produtos e soluções criados pelo nosso mercado e gerar venda a curto prazo. 

Iniciaremos com um dia por mês e se houver demanda podemos aumentar.     

  

 

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 24 de maio R$ 5.000,00  

Curso prático de infusão e MPF na Bahia 25 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 23 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  
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3 – Curso de Capacitação a Distância 

 
3.1 – Gilmar apresentou uma proposta de curso à distância. 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.   
  

3.2 -  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. A ideia é ser um curso extremamente atrativo, para melhorar a capacitação e conhecimento do profissional. 
Estas ações estão alinhada com a ação de popularizar os compósitos e reforçar a imagem do nosso segmento e das 

nossas empresa associadas. 

 
3.3 – Veja abaixo a sugestão  

 

 
 

 

 
4 – Comitê Setoriais 

 

4.1 – Gilmar Lima sugeriu a criação de novos comitês, para gerar valor. 
 

4.2 – Gilmar Lima ressaltou sobre a importância do comitê construção civil solicitando que seja reforçado o comitê 

para andamento dos projetos. Waldomiro Moreira informou aos presentes que a reunião do Comitê realizada com 
coordenador deste comitê o Sr. Rodrigo Oliveira, Royal Química foi de extrema importância, e que 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. 
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4.3 – Waldomiro Moreira também informou que já entrou em contato com 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. 

 

5 – Outros 
 

5.1 – Paulo Camatta informou que o Programa de Logística Reversa saiu nas mídias nacionais e na JEC, o qual Gilmar 

Lima sugeriu que participássemos da JEC com uma palestra falando sobre o programa. 

 
 

5.2 – Gilmar Lima salientou a importância e a necessidade da empresa Purcom, participar do programa de Logística 

Reversa. 
 

5.3 – Gilmar Lima informou aos presentes sobre a alteração do novo 2º Vice-Presidente da ALMACO, que será o Sr. 

Rodrigo Braga da empresa Owens Corning. 
 

5.4 – Gilmar Lima informou que a criação de Comitês que busquem receita a curto e médio prazo para as nossas 

empresas serão prioridades. 
 

5.5 – Gilmar Lima informou que estaremos apresentando projetos para APEX para feiras de negócios internacionais. O 

objetivo é participarmos de feiras com recurso do governo e levarmos os nossos associados e soluções para os 
mercados mundiais.  

 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2017. 
 


