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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 17/10/2019 

Em 17 de outubro de 2019, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do: 2º Vice Presidente: Marcelo Aguiar – Tecnofibras, e dos Conselheiros Gestores: 

Sandro Leonhardt, Luis Fernando Barbi – Texiglass, Antônio Cabral e Henrique Ferraz – Fiacbras, Maria 

Cristina Cruz – Lord, Newton Hoshino - Nouryon e Giulliana K. Bruni – ALMACO.  

Ausências Justificadas: Presidente: Erika Bernardino Aprá – ALMACO, 1º Vice Presidente: Rodrigo Braga – 

Owens Corning, Conselheiros Gestores: Christian Andrade – Fibermaq, Samir Quintiliano – Reichhold, 

Gilmar Auter – Abcol, Fábio Sanches – Ineos, Juan Marquez – Novapol, Felipe Bianco Hesselbarth – 

Saertex, Ruy Toledo – G12, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Roberto D.C Iacovella – Redelease, Giuseppe 

Santanchè – Purcom, Deborah Santos – CPIC e Sérgio Falcão. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Giulliana Bruni iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou o problema de saúde da 

Erika Bernardino pelo qual não pode comparecer à reunião e apresentou a pauta a ser discutida. 

1 – Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Giulliana Bruni apresentou o demonstrativo financeiro com a receita mensal de setembro de 2019, 

informou que ALMACO neste mês não houve descredenciamentos e nem novos associados. Salientou que 

tem muitas variações de meses devido às mensalidades não entrarem por igual todos os meses. 

Acrescentou que acabou o empréstimo com o Banco Bradesco, um dos passivos de valor alto que ficou da 

gestão passada e em dezembro a rescisão trabalhista do Paulo Camatta. Ressaltou que este mês 

fechamos positivo 
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1.2 – Giulliana detalhou os custos dos cursos na descrição de saídas separados dos custos fixos, conforme 

solicitado na última reunião. Solicitado que seja equalizado os custos de entrada e saída. 

1.3 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.  

1.4 – Erika informou aos presentes, que foi divulgado ao mercado um release sobre todas as ações e 

projetos que a ALMACO realizou no 1º semestre e a proposta de ações para o segundo semestre, para 

que as empresas tenham conhecimento do trabalho que a associação tem feito com a nova gestão. 

2 – Cronograma de Cursos ALMACO 2019 

2.1 – Apresentado cronograma de cursos ALMACO 2019 e informou que infelizmente por baixo números 

de inscritos, os cursos previstos para os dias 22 e 23 de outubro foi cancelado. Ressaltou que o próximo 

curso será no dia 26 e 27 de novembro de compósitos avançados. 
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3 – Cronograma Ações ALMACO 2020 

3.1 – Apresentado aos presentes cronograma das ações ALMACO para 2020. 

 

 

 



 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos  

Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 11 - Cidade Universitária/SP 

CEP: 05508 901 - Tel/Fax: +55 (11) 3719 - 0098 - almaco@almaco.org.br / www.almaco.org.br 

 

 

3.1 – Giulliana Bruni, informou que é uma programação dos próximos eventos e cursos previstos para 

2020. Ressaltou que os cursos e datas das próximas reuniões de conselho gestor, já estão disponíveis no 

site. Solicitados aos presentes que opinassem ou sugerissem sobre os locais dos Encontros Regionais e 

datas. 

3.2 – Marcelo Aguiar, sugeriu Joinville/SP por termos uma parceria com o Senai. 

3.3 – Sugerido pelos presentes que fizéssemos cursos online, que talvez tivéssemos mais público 

interessados. Sugerido que para criação desta modalidade, fossem vendidos patrocínios dos cursos online, 

para podermos arcar com essas custas. 

3.4 – Giulliana Bruni, ressaltou que estamos prevendo a participação da ALMACO na Feiplar 2020. 

3.5 – Giulliana Bruni mencionou as ações previstas também para 2020: 

 Pós-graduação em compósitos em parceria com o IPT ( início em março) 

 Curso de mármore sintético ( já no cronograma de cursos) 

 Curso de resina epóxi ( já no cronograma de cursos) 

 JEC 2021 – participação da Ilha de compósitos 

 Curso in company de Reparos em pás eólicas 
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3.6 – Antônio Cabral sugeriu incluir no cronograma de cursos, algum curso voltado para adesivos e suas 

aplicações. 

4 –  Histórico Cursos Técnicos ALMACO 

4.1 – Conforme solicitado na última reunião de conselho, foi feito um levantamento dos cursos realizados 

na ALMACO de 2017 até 2019. 
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5 – Ação com as Universidades 

5.1 – Giulliana repassou aos presentes sobre a parceria com Centro Universitário da FEI – BAJA (Fundação 

Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros) no dia 26 e 27 de setembro para realização dos cursos de 

Introdução aos Compósitos Poliméricos Termofixos e Processo de Laminação Manual.  

5.2 – Agradecemos aos patrocinadores Novapol, Reichhold/Polynt e Owens Corning.  
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5.2 – Tivemos um retorno muito positivo dos 18 alunos presentes, o qual a instituição nos procurou novamente pois 

em torno de 5 alunos, teriam interesse em fazer o curso de compósitos avançados, previsto para os dias 26 e 27 de 

novembro. Porém para podermos confirmar a participação deles, foi sugerido se algumas das empresas teriam 

interesse em custear a inscrição. 
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6 – Reunião Almoço – 23 de outubro 

6.1 – Apresentado convite da reunião almoço a ser realizada no dia 23 de outubro com o palestrante Otto Nogami. 

Giulliana Bruni ressaltou que para realização da reunião almoço é necessário o mínimo de 15 

participantes, porém até o momento temos apenas 6 inscritos, e com esse número não é possível a 

realização do mesmo. 

6.2 – Entre os presentes foi decidido cancelar, pois até a data não conseguiríamos um número mínimo 

exigido pelo restaurante. 

 

7 – Plano ALMACO de Pultrusão  

7.1 – Giulliana comentou que o guia já esta sendo finalizado, esta em fase final e no dia 24 de outubro 

teremos uma reunião para finalização do guia. Após lançado será enviado a todo o mercado. 

7.2 – Apresentado layout do guia aos presentes. 

 

7.3 – Esse guia vai servir de apoio para quem compra o material pultrudado e com todas as exigências 

necessárias para estar dentro da norma. A ideia é abranger vários mercados, tais como: Fertilizantes, 

Postes, Cruzetas, Construção Civil, Transporte e Óleo e Gás. 

7.4 – As empresas transformadoras participantes são: 

Cogumelo 

Enmac 
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Pultrusão do Brasil 

Stratus 

8 – Comitê de Postes – Visita as concessionárias  

8.1 – Giulliana informou da reunião que a Erika teve com a EDP em Vitória/ES no último dia 11 de 

outubro e que foi uma excelente reunião e que serviu de parâmetro para as próximas visitas já que 

ninguém tinha visitado uma concessionaria ainda. 

8.2 – Informado aos presentes que estamos tentando agendas outras visitas nas demais concessionárias 

de energia, sendo elas COPEL (Paraná) , CPFL (RS) e Light (RJ). 

8.3 – A ideia é junto com os fabricantes de matéria primas marcar uma reunião com as concessionárias 

para ouvir delas quais os problemas que elas estão enfrentando com os postes e cruzetas em compósitos 

e o que elas precisam para atender a demanda que esta surgindo para estes materiais. 

8.4 - A ALMACO tem como principal missão disseminar o conhecimento acerca dos compósitos. Para 

tanto, entre outras atividades, aproximou-se recentemente de algumas concessionárias de energia, 

propondo colaborar com o desenvolvimento do mercado de postes e cruzetas em compósitos.  

Em linhas gerais, a inciativa da ALMACO junto aos fabricantes de matéria prima é ouvir das 

concessionárias quais os problemas que elas estão enfrentando com os postes e cruzetas em compósitos 

e o que elas precisam para atender a demanda que esta surgindo para estes materiais. 

9 – Comitê Telhas  

9.1 – Giulliana informou que no último dia 15 de outubro tivemos uma reunião com os fabricantes de 

Telhas onde discutimos as ações para retomar o comitê Telhas. Essas empresas precisam estar dentro das 

especificações exigidas e hoje as empresas querem criar novas ações para poderem entrar nas 

qualificações e fornecer dentro dos padrões. 

9.2 – Giulliana destacou alguns pontos à ser trabalhado: discutidos: 

1) Norma de fogo. Existe um grupo na ABNT que está analisando a revisão na NBR 9442 e é 

importantíssimo estarmos unidos junto à nossa associação para discutirmos alternativas, uma vez que 

hoje não existe produto translúcido que atenda a norma. 

2) Discutir alternativas de combate a outros produtos translúcidos em termoplásticos que estão roubando 

nosso mercado 

3) E um tema que sempre vem a mesa e que gera muita discussão é a equidade tributária em produtos 

com a finalidade semelhante e alíquotas divergentes. Ele destacou que tem todo o histórico do trabalho 

realizado em 2003 junto à Secretaria da Receita Federal e a escritório de consultoria tributária com 

parecer positivo a este pleito 

Com estes pontos destacados, já temos um longo percurso a percorrer.  Juntar as forças de todos os 

fabricantes de telhas pode realmente trazer um benéfico significativo aos fabricantes e ao mercado de 

compósitos. 
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9.3 – O Comitê decidiu fazer uma campanha de marketing digital para divulgar o mercado de Telhas 

translúcidas e a ALMACO vai passar essa campanha com os custos para todos os fabricantes de telhas e 

para os fabricantes de matéria-prima. 

9.4 – Informado aos presentes que essa campanha esta prevista para iniciar em janeiro de 2020. 

10 – Prêmio Top Of Mind 2019 

10.1 – Informado aos presentes que o início das pesquisas foi no dia 01 de outubro e encerra no dia 08 

de novembro. 

10.2 – Giulliana ressaltou que apenas o primeiro colocado receberá o troféu. 

10.3 – Apresentado o plano de patrocínio. 

 

 

10.4 – Informado aos presentes que a empresa Fiacbrás que irá confeccionar os troféus. 

10.5 – Apresentado o convite, o qual já esta sendo divulgado. 
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11 – Ações Governamentais 

11.1 – Giulliana informou sobre a reunião que a Erika teve em Brasilia e  salientou que foi muito boa a 

reunião e que o governo esta muito solícito à nossa demanda e ficaram de nos retornar na próxima 

semana com uma estratégica montada para sabermos qual a nossa forma de atuação. Essa reunião teve 

parceria com a Abiquim. 

12 – Reunião SAMPE 

12.1 – Giulliana comentou sobre a reunião com o presidente da SAMPE e o Luis Fernando da empresa 

Texigllass que teve com a Erika, o qual foi tratado alguns pontos que precisamos trabalhar em conjunto 

no próximo ano. Ainda não temos nada definido e uma nova proposta iremos apresentar somente em 

novembro. 
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13 – Projeto para Reforma da parte Externa do Cetecom 

13.1 – Giulliana mencionou sobre o projeto de reforma que foi enviado á todos associados, porém até o 

momento não tivemos nenhuma parceria para a realização. 

13.2 – Vale ressaltar que a ideia é fazermos as melhorias com empresas parceiras fornecendo os 

materiais que serão necessários. E com essa reforma o IPT abateria os alugueis que estão em aberto. 

 

 

 

 

 

14 – OUTROS 

14.1 – Reuniões almoço mais específica e diversificada ao nosso mercado e não focar somente em um 

tema. Ser temas com mais relevâncias. 
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14.2 – Reuniões de conselho gestor com palestras como feitas anteriormente ( Compliance, Indústria 4,0) 

14.3 – Para o ano que vem, fazer um conceito diferente do Prêmio top Of Mind, para as empresas 

Transformadoras “ pequenas” terem mais visibilidade. 

Nossa próxima reunião será no dia 19 de novembro 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2019. 

 


