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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 20/03/2019 

Em 20 de março 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:  Fábio Sanches – Ashland, Luis Fernando Barbi – Texiglass, 

Antônio Cabral – Fiacbras, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Felipe Bianco Hesselbarth – Saertex, Sandro 

Leonhardt, Roberto Pontifex – Nouryon, Christian Andrade – Fibermaq, Ruy Toledo – G12, e Giulliana K. 

Bruni – ALMACO. Convidados: Fhillipe Ferreira e Maurício Ferreira – R&D International, Edgar Scarpinati – 

Piatex. 

Ausências Justificadas: 2º Vice Presidente: Marcelo Aguiar – Tecnofibras, Conselheiros Gestores: Roberto 

D.C Iacovella – Redelease, Andrios de Souza – Lord, Gilmar Auter – Abcol, Jorge Braescher – Edra 

Equipamentos, Juan Marquez – Novapol, e  Deborah Santos – CPIC.  

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Erika Bernardino Aprá iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e pediu para que os convidados 

presentes 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 fevereiro 

de 2019. Informou que janeiro conseguimos fechar no positivo, porém fevereiro fechamos no 

negativo devido à liquidação de alguns passivos. 
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1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Erika comentou sobre a solicitação feita na reunião 

anterior de transformar os livros da ALMACO em  E-books, ressaltou que daremos início com o livro 

Compósitos 2, o qual será entregue aos alunos de pós-graduação em compósitos com início em agosto. 

1.3 – Apresentada novas empresas associadas e empresa que solicitou o descredenciamento. 

 

2 – Cronograma de Cursos ALMACO 2019 

2.1 – Erika apresentou cronograma de cursos ALMACO 2019 e informou que infelizmente não 

conseguimos fechar turma no mês de janeiro, fevereiro e março 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 – Rodrigo Braga sugeriu que as empresas presentes inscrevessem pelo menos 1 funcionário nos 

cursos técnicos. Se cada um colocasse um inscrito conseguiríamos fechar as turmas e teríamos 

profissionais capacitados dentro de nossas empresas. 

2.3 – Algumas empresas mostraram interesse em participação, porém começo de ano é complicado, 

informaram que a partir de abril ou maio irão inscrever funcionários. 

2.4 – Conselheiros solicitaram que fosse enviado o cronograma de cursos para conhecimento. Sugerido 

que ALMACO entre em contato com todos os associados para oferecermos os cursos in company com 

abordagem específica dentro da necessidade de cada empresa. 

2.5 - Rodrigo Braga solicitou que as empresas ajudassem na divulgação do mesmo para seus clientes e 

fornecedores para termos mais inscritos. 

2.6 – Sandro Leonhardt sugeriu que os cursos fossem divulgados nas redes sociais com mais ênfase, por 

exemplo, impulsionando a divulgação no facebook com o pagamento da taxa. Assim poderíamos 

selecionar o público que queremos atingir. Erika ficou de verificar a possiblidade e custos. 

2.7 – Antônio Cabral sugeriu que os cursos com modalidades mais simples fossem oferecidos in company, 

que criássemos uma proposta de cursos mais específicos para necessidade de cada empresa. Erika 

salientou que isso é possível, desde que a empresa nos passe qual é a necessidade para que possamos 

montar a proposta. 
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3 – Plano de ações ALMACO 2019 

3.1 – Apresentando plano de ações ALMACO 2019. 

 

3.2 – Sugerido pelos presentes que o Encontro Regional ALMACO em São José dos Campos seja alterado para o dia 

09 de maio para não gerar conflito de participantes com a FEIPLASTIC que será na semana do dia 25/04. 

3.3 – Erika apresentou as empresas patrocinadoras que temos até o momento. SAERTEX E LORD 

4 – Pós-Graduação em Compósitos em São Paulo/SP 

4.1 – Erika repassou informações sobre a parceria da pós-graduação em compósitos com o IPT. Ela afirmou que 

aguarda 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 
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• Corpo docente altamente qualificado 

• Aproximação com a indústria 

• Curso descentralizado, aproveita laboratórios implantados em empresas do segmente e instituições apontadas 

por disciplina, caso necessário. 

4.2 – 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: 

- Doutorado – R$ 240,00 

- Mestrado – R$ 200,00 

- Graduado – R$ 180,00 

- Técnico – R$ 120,00 

4.3 – Sugerido pelo Antônio Cabral que futuramente seja criado o curso de pós-graduação com a parte teórica à 

distância e a prática presencial, pois isso reduziria muito o custo para as empresas que tiverem interesse em 

inscrever seus profissionais. 

5 – Dados Mercadológicos 

5.1 – Detalhada as informações sobre os indicadores de desempenho, sobre a renovação do contrato com a Maxiquim 

para levantamento semestral dos indicadores de desempenho. Primeiro boletim saíra em julho de 2019 com o 

fechamento do 1º semestre de 2019 e previsão para o 2º semestre e o segundo boletim sairá em março de 2020 com 

o fechamento de 2019 e do 1º trimestre de 2020 e previsão para o ano.  

Empresas que confirmaram participação.  

1. Ashland 

2. G12 

3. Lord 

4. Novapol 

5. Owens Corning 

6. Oswaldo Cruz Química 

7. Purcom 

8. Saertex 

5.2 - A ALMACO contratou a Maxiquim para levantamento semestral dos indicadores de desempenho da indústria de 

compósitos. Os dados completos só serão fornecidos para as empresas investidoras, para as empresas do mercado 

que quiserem ter esta informação deverão pagar um valor para recebe-las. 

5.3 – O valor total será dividido entre as empresas ficou em 12 parcelas de R$ 312,50 ( para cada empresa). 
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5.4 – Conforme solicitado na reunião anterior como forma de atrair as empresas e mostrar o retorno de ser parte da 

associação, enviamos os dados mercadológicos 2018 para as 55 empresas associadas.  

 

6 – JEC 2019  

6.1 – Erika repassou a informação sobre a participação de empresários associados à ALMACO em uma reunião com a 

Embaixada Brasileira na França. A ideia era cada empresa fazer um breve descritivo de sua atuação no Brasil, 

salientar o potencial de crescimento do mercado de compósitos e também comentar sobre a importância de se 

participar na JEC. 

6.2 – “Conselheiros da ALMACO representaram a entidade em uma reunião na embaixada brasileira em Paris. O 

encontro que acorreu em 15/03 tem como objetivo promover os produtos brasileiros e atrair investimentos para o 

mercado de compósitos. Participaram desta reunião: Juliana Guiget e Pedro Vieira Veiga (Ambassade du Brésil), Luis 

Fernando Barbi(Texiglass), Giuseppe Santanchè (Purcom Química), Christian de Andrade (Fibermaq Equipamentos) e 

Gilmar Auter e Janete Fraccini Auter (ABCol)” 

6.3 - JEC WORLD – PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VIP DAS ASSOCIAÇÕES - No dia 13 de março, Marcelo de Aguiar, 

vice-presidente da ALMACO, fez uma apresentação sobre o mercado brasileiro em um encontro que reuniu 

representantes de associações de compósitos de diversas partes do mundo. A organização do evento está a cargo da 

European Composites Industry Association (EuCia), entidade baseada em Bruxelas. Neste encontro conseguimos um 

mailing com todas as associações de compósitos presentes, são elas: 

• AVK 

• Centro Espanol de Plásticos 

• Composites Germany 

• Composites UK 

• EUCIA 

• JEC  

• TCMA (Turkish composites manufactures associations) 

• Thai Composites Association 
 

6.4 – Erika salientou que em abril receberemos informações para participação da JEC 2020 e em maio lançaremos 

cotas de patrocínio para as empresas interessadas em participar. 

 

7 – Comitê ALMACO de Pultrusão 

7.1 – 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: 

1. Cogumelo 
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2. Enmac 

3. Pultrusão do Brasil 

4. Stratus 

 

7.2 – A intenção é juntar todos estes materiais até dia 20 de março e a partir daí marcarmos uma reunião com os 

transformadores e fabricantes de matéria prima para juntos alinharmos os tópicos que constarão no Guia de compras 

e inspeção. 

 

8 – Comitê ALMACO de Tubulação 

8.1  – Erika informou aos presentes que recebeu uma solicitação do Claudio Jarreta, Petrobrás, para fazermos 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 ( a confirmar) 

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) 

7.3 – Apresentada aos presentes as empresas que temos em nosso mailing na área de tubulação.  Este comitê, assim 

que se der o inicio,  terá que ter no início as informações de compliance , para que todos os presentes se sintam 

confortáveis 

América Salles 

Ameron Polyplaster 

Artena Fex 

Ashland 

Engecon 

Evonik 

Joplás 

Luxtel 
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Novapol 

Owens Corning 

PCR Plásticos 

Petrofisa 

Polyecoper 

Polynt 

Polystell 

Saertex 

Texiglass 

Vetro 

 

7.4 – Roberto Pontifex solicitou que entrássemos em contato com a empresa ASW Brasil para participar deste comitê. 

7.5 – Antes de convocarmos as empresas, Erika ficou de verificar junto a Petrobrás como deveríamos proceder com 

este evento e qual seria os tópicos que deveríamos abordar/ A partir daí entendermos se este evento deverá ser feito 

apenas pelos fornecedores de matéria primas ou se será aberto também aos transformadores. 

 

8 – AÇÕES ALMACO – IPT 

8.1 – Conforme solicitado na última reunião que ALMACO apresentasse relatório dos associados, segue abaixo 

informações. 

• Hoje temos 52 empresas pagantes; 

• Total mensal R$ 26.243,00; 

• Destas, 40 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: 

• 24 Transformadores até 50 funcionários pagando R$ 227,00 

• 3 Transformadores de 50 a 100 funcionários pagando R$ 341,00 

• 4 Transformadores acima de 50 funcionários pagando R$ 454,00 

• 15 Distribuidores até 50 funcionários pagando R$ 397,00 

• 1 Fabricante de Matéria Prima até 50 funcionários pagando R$ 1.134,00 
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• 2 Fabricantes de matéria prima de 50 a 100 funcionários pagando R$ 1.701,00 

• 1 Fabricante de Matéria prima acima de 100 funcionários pagando R$ 2.268,00 

• 2 Mantenedores pagando R$ 2.835,00 

8.2 – 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. 

8.3 – Erika apresentou aos presentes que hoje a ALMACO não tem condições de pagar este aluguel para o IPT, dos R$ 

26.243,00 mensais que entram de mensalidades R$ 14.000,00 são para pagar os passivos da gestão passada.  Foi 

questionado aos presentes o que poderíamos fazer para resolvermos este assunto? 

8.4 – Todos afirmaram que é de suma importância a ALMACO continuar nas dependências do IPT e que o valor de R$ 

7.000,00 de aluguel deveria ser dividido entre todos os associados. Com esta aprovação a partir de maio de 2019 as 

mensalidades da ALMACO sofrerão um aumento de 27 %, vide abaixo: 

 

MENSALIDADES ASSOCIADOS ALMACO 2019 

CATEGORIAS EMPRESAS NAC. 

MANTENEDORES R$ 3.600,00 

FABRICANTES DE MATÉRIA - PRIMA 

 
Até 50 funcionários R$ 1.441,00 

de 51 a 100 funcionários R$ 2.161,00 

Acima de 101 funcionários R$ 2.881,00 

DISTRIBUIDORES 

 
Até 50 funcionários R$ 505,00 

Acima de 50 funcionários R$ 720,00 

TRANSFORMADORES 
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Até 50 funcionários R$ 289,00 

de 51 a 100 funcionários R$ 433,00 

Acima de 101 funcionários R$ 577,00 

 

 

9 – Sugestão para a próxima reunião 

9.1 – Sugerido que as convocações de reunião sejam enviadas para todos os associados da ALMACO. 

 

São Paulo, 20 de março de 2019. 

 


