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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 22/02/2017 
 

  

Em 22 de fevereiro 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, 2º Vice-Presidente: Rodrigo Braga – 

Owens Corning e dos Conselheiros Gestores:  Ruy Toledo – G12, Rodrigo Oliveira – Royal Química, Marcelo Bianchini 

– Chem-Trend, Ilson Salvador – Reichhold. Christian Andrade – Fibermaq, Jorge Zapata e Alison Santos – Novapol, 

Ubirajara S. Alves – Redelease. Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Erika Bernardino, Giulliana K. 
Bruni e Paulo Camatta ALMACO.   

 

Ausências Justificadas do: Conselheiros Gestores: Giorgio Solinas – Texiglass, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, 
Carlos Zillig – Piatex, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, Juliana Hoehne - Purcom, Amanda Paschoalini – Lord, Juan Felipe 

– Novascott, Roberto Iacovella – Redelease, José Carlos Moroni – Morquímica, Fábio Sanches – Ashland, Fenelon 

Chaves – BYK, Marcos Pannellini – Dilutec, Carlos Leão – Toho Tenax. 
 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

  
Sr. Gilmar Lima iniciou a reunião informando sobre o desligamento do Sr. Waldomiro Moreira da ALMACO. A iniciativa 

e solicitação de desligamento foi feita pelo próprio Sr. Waldomiro por motivos pessoais e também por alguns 

descontentamentos em função da gestão atual. Em nome de todos os associados e mercado o Presidente da Almaco 
agradeceu todos estes anos de dedicação do Sr. Waldomiro e lamentou a perda de um profissional diferenciado e com 

um conhecimento inquestionável. Entretanto em função do momento atual do Brasil e da fragilidade financeira da 

associação o pedido de desligamento foi aceito e o processo de reestruturação da ALMACO com a saída do Sr. 

Waldomiro será acelerado com objetivo de uma reinvenção total da ALMACO alinhado com os novos cenários que 
estão por vir.         

 

1 – Demonstrativo Financeiro 
 

  

1.1 - Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de janeiro de 2017 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 ao final do mandato (dezembro de 2018) com caixa equilibrado. Hoje a geração de caixa 

da ALMACO é negativa, então o primeiro objetivo é reverter isto para depois iniciar a diminuição do endividamento 
onde aproximadamente 65 % são impostos e rescisões.  

  

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.  

 
1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados. Rodrigo Braga solicitou que seja feito o contato com as 

empresas descredenciadas desde dezembro de 2015 para entendermos o porquê da saída e aproveitarmos o ensejo 

para apresentar os benefícios oferecidos pela associação.  A ideia é tentar trazer de volta estas empresas. 
 

1.4 – Apresentado cronograma das reuniões de Conselho Gestor ALMACO 2017 
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2 - Definição da continuidade da apresentação dos dados mercadológicos. 

 
2.1 – Apresentado aos presentes proposta da empresa Maxiquim, referente à coleta de dados mercadológicos. 

Presentes ressaltaram que é muito importante a continuidade do envio deste serviço. 

 
2.2 – Gilmar Lima sugeriu que seja criado dentro das ações um plano de patrocínio dos dados mercadológico, para 

que possa gerar receita e pagar por este serviço 

 

2.3 – A Erika ficou responsável em renovar o contrato e buscar recursos para cobrir as mensalidade da Maxiquim.   
 

 

3 – Novos Planos de ações ALMACO 2017 
 

3.1 – Erika Bernardino apresentou algumas ações que serão propostas para 2017, a ideia é criar ações diferentes 

para gerar recursos e negócio em curto prazo. 
 

Para atender à demanda  do nosso mercado e propor ações que possam contribuir de forma efetiva redesenhamos 

nossos movimentos para 2017. 
 

Fizemos uma pesquisa para entender quais são as principais expectativas e ansiedade dos nossos associados e 

verificamos o seguinte: 
 

 Capacitação das equipes operacionais, principalmente chão de fábrica; 

 Conhecimento sobre modelos de governança, sucessão em empresas familiares, financeiro, inovação, gestão 

em geral e novos processos; 
 Acesso à local com estrutura (demonstrações práticas) e preço acessível para lançamento dos seus produtos, 

treinamentos dos seus clientes e equipes; 

 Aproximação com clientes e canais de venda que possam gerar receitas a curto prazo; 
 Aumentar sua competividade, rentabilidade, geração de caixa e consequentemente valorização da sua 

empresa. 

Com esta visão dos nossos associados segue abaixo o nosso pacote de soluções e ações para atender estas 
expectativas. 

DIA DA CRIATIVIDADE NO CETECOM  

Estamos abrindo o CETECOM para as empresas apresentarem novos produtos, soluções, organizarem treinamentos 

de equipes e demonstrações práticas de materiais e processos. O objetivo deste movimento é que as empresas 
possam criar eventos únicos que possam agregar valor as suas organizações e apoiar na venda dos seus produtos.      

Investimento: R$ 5.000,00 

Empresas terão direito a: 

 Auditório para até 30 pessoas; 

 Equipamentos (telão, projetor e flipchart); 

 Laboratório com toda infraestrutura para demonstrações práticas; 

 Disponibilidade de um auxiliar na montagem e demonstrações práticas; 

 Estacionamento gratuito; 

 Segurança; 

 Limpeza. 

Não incluso 
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 Custo de almoço e coffee break - R$ 25,00 por pessoa 

 Custo de conjunto de EPIs (máscara, óculos e luvas) – R$ 25,00 por pessoas* 

CAFÉ DA MANHÃ NO CETECOM  

Realização de um café da manhã com a duração de até 2 horas, no qual serão apresentadas palestras e/ou 

demonstrações práticas com os produtos da empresa. 

Ação destinada aos distribuidores. 

Investimento: R$ 3.000,00 

Empresas terão direito a: 

 Presença de sua logomarca no material de divulgação do curso; 

 Presença de um banner da empresa (material fornecido pelo patrocinador); 

 Distribuição de folders ou material institucional aos inscritos; 

 Palestras de 30 minutos sobre produtos/serviços; 

 Demonstrações práticas envolvendo processos disponíveis no CETECOM; 

 Estacionamento gratuito; 

 Café da manhã. 

PATROCÍNIOS CURSOS CETECOM  

As empresas interessadas em apresentar seus produtos nos cursos ministrados no CETECOM agora poderão 
patrociná-los. Estão disponíveis: Introdução aos Compósitos Poliméricos Termofixos; Processo de Laminação Manual; 

Processos de Saco de Vácuo, Infusão e MPF e Processos de RTM e RTM-Light. 

Investimento: R$ 1.000,00 

Empresas patrocinadoras terão direito a: 

 Presença de sua logomarca no material de divulgação do curso; 

 Presença de um banner da empresa (material fornecido pelo patrocinador); 

 Distribuição de folders ou material institucional aos inscritos; 

 Palestras de 30 minutos sobre produtos/serviços; 

 Uso dos produtos do patrocinador nas demonstrações práticas no CETECOM (quando o curso patrocinado tiver 

esta ação); 

 Uma inscrição VIP; 

 Mailing dos participantes entregue ao final do evento. 

Abaixo, as datas dos cursos programados para 2017 
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 PATROCÍNIO CURSO COMPÓSITOS AVANÇADOS (2 dias) 

Investimento: R$ 2.000,00 

Empresas patrocinadoras terão direito a: 

 Presença de sua logomarca no material de divulgação do curso; 

 Presença de um banner da empresa (material fornecido pelo patrocinador); 

 Distribuição de folders ou material institucional aos inscritos; 

 Palestras de 30 minutos sobre produtos/serviços; 

 Uso dos produtos do patrocinador nas demonstrações práticas no CETECOM; 

 Uma inscrição VIP; 

 Mailing dos participantes entregue ao final do evento; 

  

 PRÊMIO TOP OF MIND 2017 – 07 de dezembro 

Investimento: R$ 15.000,00 

 Presença da logomarca no material de divulgação do evento; 

 Presença da logomarca em dois banners espalhado pelo evento; 

 Presença da sua logomarca no fundo do palco do evento; 

 2 convites VIPS. 

REUNIÕES ALMOÇOS – Foco em conhecimento, diferenciação, inovação e boas práticas 

Estamos contratando especialistas em diversas áreas para as nossas reuniões almoços. Para esses dias, será cobrado 
o valor de R$ 650,00 por pessoa (incluso antepasto, bebidas, prato principal e sobremesa no Figueira Rubayat Faria 

Lima). 

Serão realizadas seis reuniões em que abordaremos os seguintes tópicos: 

 Cultura e Desempenho Organizacional, com o consultor Demóstenes Medeiros, no dia 26 de abril 
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 Fast RTM – Processo que está revolucionando a indústria automotiva europeia - IS França – Jerome Raynal 

 **Sistema Construtivo Modular    

 **Engenharia financeira 

 **Governança e Sucessão familial 

 **Inovação e Diferenciação 

**Os quatro últimos temas estão em fase de contratação dos especialistas 

 
 

START UPS  
 
Nova categoria de associados com mensalidade de R$ 50,00; 

Ação destinada aos artesões e empresas com faturamento anual de R$ 150 mil; 

Parceria com Redelease. 
 

Benefícios de associados nesta categoria: 

 
 Após pagamento de quatro meses de mensalidade direito ao livro Compósitos 1 digitalizado; 

 Após 4 meses de associação direito a inscrição vip em um curso ministrado pelo CETECOM (exceto: 

Compósitos Avançados, Caracterização Mecânica dos Materiais Compósitos e o Curso Análise de Tensões e 
Deformações dos Materiais Compósitos) - consultar disponibilidade e datas disponíveis; 

 Consultoria técnica de 1 hora por mês – por telefone ou no CETECOM (previamente agendado) 

 

 
3.2 – Gilmar Lima ressaltou sobre a importância da ajuda das empresas associadas para divulgação das novas ações. 

 

 
4 – Cronograma de Cursos ALMACO/Cetecom 

 

4.1 – Apresentado aos presentes cronograma de cursos ALMACO/Cetecom 2017 
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6 – Comitê Setoriais 
 

6.1 – Paulo Camatta informou sobre a reunião com a Petrobrás, o qual vem enfrentando problemas em suas 

plataformas. O foco do comitê é a certificação dos fornecedores da Petrobrás e para isto a ALMACO será a 
certificadora. O Rodrigo Berardini é o coordenador deste comitê  

 

7 – Mercado 

 
7.1 – Discutido entres os presentes como esta o mercado, cada representante de empresas relataram: 

 

Owens Corning – Rodrigo Braga informou que no começo do ano sentiu aumento das cotações, acreditando que o 
mercado esta retomando devagar. O volume é igual aos consumido 1 ano atrás. Acredita que no 2º semestre seja 

melhor e sentiu que as empresas estão mais otimista. 

 
Novapol – Janeiro e Fevereiro foram meses bons e a visão é de um crescimento de 5% até o final do ano 

 

Royal Química – Expectativa um pouco melhor, mas no caso de resinas esta bem impactante. O custo da matéria 
prima aumentou e isto fez com que a resina subisse de preço 

 

SLEA Comunicação – Em comparação ao ano passado melhorou a previsão é de melhora. 
 

Reichhold – Jan/Fev aumento  no consumo devido a reposição de estoque das empresas. Acredita que o mês de 

março será o divisor de águas para saber como será o ano de 2017. 

 
Chem-Trend – Ainda não consegue ter uma visão, mas a expectativa é boa. 

 

Fibermaq – Expectativa boa, devido lançamentos de novos equipamentos no mercado. 
 

Redelease – Crescimento moderado, porém estão buscando novos negócios. Tem sentido que as empresas estão 

inseguras devidas especulação que tem no mercado. 
 

Nossa próxima reunião esta agendada para dia 22 de março. 

 
São Paulo, 22 de fevereiro de 2017. 

 


