ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 17/04/2019
Em 17 de abril de 2019, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação –
com a presença da: Presidente: Erika Bernardino Aprá – ALMACO, 1º Vice Presidente: Rodrigo Braga –
Owens Corning e dos Conselheiros Gestores: Luis Fernando Barbi – Texiglass, Andrios de Souza e Maria
Crisitna Cruz – Lord, Felipe Bianco Hesselbarth – Saertex, Ruy Toledo – G12, e Giulliana K. Bruni –
ALMACO. Convidados: Samir Quintiliano – Polynt, Sérgio Falcão, André Antunes – Alan Harper
com,posites, Fhillipe Ferreira – R&D International.
Ausências Justificadas: 2º Vice Presidente: Marcelo Aguiar – Tecnofibras, Conselheiros Gestores: Fábio
Sanches – Ashland, Roberto D.C Iacovella – Redelease, Sandro Leonhardt, Roberto Pontifex – Nouryon,
Christian Andrade – Fibermaq, Antônio Cabral – Fiacbras, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Gilmar Auter –
Abcol, Juan Marquez – Novapol, Giuseppe Santanchè – Purcom e Deborah Santos – CPIC.
ASSUNTOS DISCUTIDOS
Erika Bernardino Aprá iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e pediu para que os convidados
se apresentassem aos demais. Após a apresentação Erika apresentou a pauta a ser discutida
1 – Demonstrativo Financeiro

1.1

– Erika Bernardino Aprá apresentou o demonstrativo financeiro com a receita mensal de março de
2019. Ressaltou sobre o aumento das mensalidades de 27%, devido a cobrança de aluguel que
teremos que pagar ao IPT a partir de maio/2019. Informou que conseguimos fechar no positivo, e
que o fluxo de caixa com aumento das mensalidades será a partir do mês de maio.
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1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.
1.3 – Apresentada a nova empresa associada e as empresas que solicitaram o descredenciamento. Erika
ressaltou que a nova empresa associada pagou anuidade.

2 – Cronograma de Cursos ALMACO 2019

2.1 – Erika apresentou cronograma de cursos ALMACO 2019 e informou que infelizmente não
conseguimos fechar turmas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril por baixo número de inscritos.
Destacou que estes cursos foram colocados nestes meses (janeiro e fevereiro) por uma solicitação dos
feedbacks dos alunos que participaram dos cursos na ALMACO em 2018.
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2.2 – Erika Bernardino Aprá informou aos presentes que algumas empresas estão solicitando cursos in
company, temos muitas propostas enviadas, estamos aguardando o retorno para efetivação.
2.3 - Rodrigo Braga reforçou que as empresas presentes inscrevessem pelo menos 1 funcionário nos
cursos técnicos, conseguiríamos fechar as turmas e teríamos profissionais capacitados dentro de nossas
empresas.
3 – Encontro São José dos Campos /SP – 09 de maio
3.1 – Erika enfatizou que o evento é gratuito e restrito à 90 pessoas. No período da manhã teremos a visita ao
laboratório do LEL – IPT e para esta ação já esgotamos o número de inscritos
3.2 – Erika apresentou as empresas patrocinadoras que temos até o momento para o Encontro Regional ALMACO em
São José dos Campos, a ser realizado no dia 09 de maio, sendo elas: SAERTEX, LORD, PURCOM E OWENS CORNING.
3.3 – Sérgio Falcão sugeriu que o evento de São José dos Campos, fosse mais divulgado na região. Salientamos que
nosso mailing já consta muitas empresas da região, inclusive universitários.
3.4 – Apresentado o convite do evento para conhecimento da programação.
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4 – Nova Ferramenta de Comunicação
4.1 – Erika Bernardino Aprá apresentou uma nova ferramenta de comunicação que a ALMACO criou para atender a
demanda de algumas empresas. Agora empresas associadas que quiserem divulgar seu produto, seu institucional,
suas conquistas e mais de seus negócios poderão utilizar o mailing da associação. Hoje temos um mailing de 17.694
pessoas. A empresa que tiver interesse o valor é de R$ 250,00 por envio
As pessoas fazem negócios com quem conhecem, gostam e principalmente confiam. O email oferece a possibilidade
de compartilhamento de conteúdo relevante, informativo e que auxilia a transmitir credibilidade perante o público.
Está comprovado que ele é uma ferramenta poderosíssima, com custo baixo, de alto impacto e grande conversão.
Empresas terão direito à:


Envio de 1 e-mail mkt para todo o nosso mailing dentro do mês da contratação;



Layout por conta da empresa ( arte em JPG 300 dpis)

5 – Pós-Graduação em Compósitos em São Paulo/SP
5.1 – Erika repassou informações sobre a parceria da pós-graduação em compósitos com o IPT. Ela afirmou que só
está aguardando a aprovação de dois diretores do IPT para darmos início a divulgação. A previsão é para início em 02
agosto de 2019.
INÍCIO DO CURSO
02 Agosto de 2019
PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIOS
Sextas-feiras, das 18h30 às 22h50 e aos Sábados das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.
INVESTIMENTO
18 parcelas de R$ 980,00 – Mínimo de 20 alunos
(Neste valor incluso o material didático - Livros Compósitos 1, 2, 3, 4 e 5 - digital)
LOCAL
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) – Prédio 56 - Térreo
DIFERENCIAIS
•

Corpo docente altamente qualificado

•

Aproximação com a indústria

•

Curso descentralizado, aproveita laboratórios implantados em empresas do segmente e instituições apontadas
por disciplina, caso necessário.

5.2 – Erika informou que a ALMACO terá 10% DE FEE, repassou os valores que o IPT irá pagar aos docentes de
acordo com sua formação, sendo da seguinte forma:
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- Doutorado – R$ 240,00
- Mestrado – R$ 200,00
- Graduado – R$ 180,00
- Técnico – R$ 120,00
5.3 – Sugerido pelo Rodrigo Braga que até segunda-feira dia 22/04 não tivermos um retorno, devemos entrar em
contato direto com o Diretor do IPT – Sr. Mário Boccalini e sua secretária Cristina.
6 – Comitê ALMACO de Pultrusão
6.1 – Erika comentou sobre a reunião do comitê que aconteceu no mesmo dia da reunião de conselho. Pediu para que
o Sergio Falção, coordenador do grupo, explicasse um pouico sobre os objetivos do comitê.
6.2 – A ideia é criarmos um GUIA DE COMPRA E INSPEÇÃO - manual que servirá como parâmetro para compras
futuras dos perfis pultrudados em compósitos e tentar equalizar o que cada transformador pode e consegue fornecer.
já foi solicitado aos transformadores que enviassem os tópicos que deveriam constar no “Guia de compra e inspeção”,
manual que servirá como parâmetro para compras futuras dos perfis pultrudados em compósitos.
Empresas transformadoras participantes:

 Cogumelo
 Enmac
 Pultrusão do Brasil
 Stratus
7 – Comitê ALMACO de Tubulação
7.1 – Erika informou aos presentes que devido a solicitação do Claudio Jarreta, Petrobrás, iremos fazer um evento
aos moldes do que fizemos com o mercado de pultrudados para o mercado de tubulação.
Nome do evento: Tubulação - Novas aplicações e instalação
Data: 13 de junho
Horário: 8h30 às 12h30
Local: CENPES / Petrobrás Rio de Janeiro (a definir)
Público alvo: 30 a 50 pessoas contando participantes presenciais e por videoconferência. (Formadores de opinião,
unidades de operações, engenheiros, especificadores e gestores)
7.2 – Erika mencionou nomes de algumas empresas que entrou em contato para saber se possuem essas normas.
Algumas empresas já conformaram interesse em participar deste evento, sendo elas: Texiglass, Owens Corning,
Saertex, Polynt e Lord. Rodrigo Braga ficou de consultar algumas empresas de fora do Brasil, que tenham interesse
em participar.
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7.3 – Ficou acertado que será convocada uma reunião com este comitê no dia 02 de maio
8 - PESQUISA ASSOCIADOS ALMACO 2019
8.1 – Apresentado aos presentes um gráfico da pesquisa que fizemos com as empresas associadas, para sabermos
onde a ALMACO poderia atuar ou alguma ação que poderíamos fazer para ajudar as empresas associadas.

8.2 – Solicitado pelo Sr. Sérgio Falcão que fizéssemos essa pesquisa com uns 15 contatos dentre o mailing que temos
de não pagantes. A ideia é entender qual seria a percepção do público que não é um associado mantenedor.
8.3 – Samir Quintiliano sugeriu darmos palestras técnicas em universidades nos cursos de engenharia de materiais,
design, arquitetura e et. Solicitou que entrássemos em contato com o corpo delitivo para sabermos o que é
necessário para podermos entrar com essa parceria.
8.4 – Buscar as Semanas de Engenharia, projetos como BAJAS e etc. Criarmos um material de divulgação para
enviarmos as grêmio e docentes das universidades.
9 – AÇÕES ALMACO – IPT
9.1 – Conforme solicitado na última reunião que ALMACO apresentasse relatório dos associados, segue abaixo
informações.
•

Hoje temos 48 empresas pagantes ;

•

Total mensal R$ 30.600,00
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•

Destas, 37 são de São Paulo, 4 do Paraná, 3 de Santa Catarina, 2 do Espírito Santo, 1 de Minas Gerais e 1 da
Bahia

Nossa divisão por pagamento:


21 Transformadores até 50 funcionários pagando R$ 289,00



3 Transformadores de 50 a 100 funcionários pagando R$ 433,00



4 Transformadores acima de 50 funcionários pagando R$ 577,00



14 Distribuidores até 50 funcionários pagando R$ 505,00



1 Fabricante de Matéria Prima até 50 funcionários pagando R$ 1.441,00



2 Fabricantes de matéria prima de 50 a 100 funcionários pagando R$ 2.161,00



1 Fabricante de Matéria prima acima de 100 funcionários pagando R$ 2.281,00



2 Mantenedores pagando R$ 3.600,00

9.2 – Foi informado aos presentes que depois de quase 6 meses de negociação com o IPT eles não deram muitas
escolhas para a ALMACO e que o desconto solicitado não foi aprovado. Sendo assim, o valor de aluguel cobrado ficou
em R$ 7.000,00 mesmo sendo pagamento a partir de maio e que os alugueis atrasados iremos converter em
melhoras na parte comum do prédio que ocupando.
10 – JEC 2020
10.1 – Erika apresentou proposta para as empresas interessadas em participar da JEC 2020. As informações de como
participar serão enviadas para todos os associados.
10.2 - Com o objetivo de fortalecer a imagem da indústria latino-americana e, dessa forma, gerar oportunidades de
negócios em âmbito mundial, a Associação Latino Americana de Materiais Compósitos (ALMACO) elaborou um inédito
(e agressivo) plano de participação na JEC Composites, feira que acontece em Paris, entre 03 a 05/03/2020 – é a
maior do gênero em todo o mundo. Em um espaço de 54 m² intitulado “ILHA ALMACO AMÉRICA LATINA”, reuniremos
08 empresas do mercado com um estande de 6 m² cada uma.
10.3 - É uma oportunidade única para sua empresa participar desta feira e expor seu produto ou divulgar sua marca.
10.4 – Negociamos com a JEC e agora as empresas poderão pagar o custo em até 10 vezes a partir de maio de 2019.
11 – Sugestão para a próxima reunião
11.1 – Sugerido para a próxima pauta:
- Comitê Inovação;
- Contatos com as Universidades;
- Resultado pesquisa com os universitários.
12 – Outros assuntos
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12.1 – Fábio Sanches, Ashland, solicitou não fazer mais parte do Conselho Gestor e reiterou o compromisso da
Ashland em continuar apoiando à Almaco e o crescimento do mercado.

São Paulo, 17 de abril de 2019.
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