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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 21/05/2019 

Em 21 de maio de 2019, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença da: Presidente: Erika Bernardino Aprá – ALMACO, e dos Conselheiros Gestores: Luis 

Fernando Barbi – Texiglass, Sandro Leonhardt, Newton Hoshino - Nouryon, Christian Andrade – Fibermaq, 

Antônio Cabral e Ralph Ferraz – Fiacbras, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Maria Crisitna Cruz – Lord, 

Deborah Santos – CPIC e Giulliana K. Bruni – ALMACO. Convidados: Sérgio Falcão. 

Ausências Justificadas: 1º Vice Presidente: Rodrigo Braga – Owens Corning, 2º Vice Presidente: Marcelo 

Aguiar – Tecnofibras, Conselheiros Gestores: Fábio Sanches – Ashland, Roberto D.C Iacovella – Redelease, 

Gilmar Auter – Abcol, Juan Marquez – Novapol, Giuseppe Santanchè – Purcom, Felipe Bianco Hesselbarth 

– Saertex, Ruy Toledo – G12, Samir Quintiliano – Polynt. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Erika Bernardino Aprá iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e pediu desculpas pelo 

cancelamento da reunião na semana passada devido à greve das Universidades em seguida apresentou a 

pauta a ser discutida. 

1 – Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Erika Bernardino Aprá apresentou o demonstrativo financeiro com a receita mensal de abril de 

2019. Ressaltou sobre o aumento das mensalidades de 27%. Informou que conseguimos fechar no 

positivo, e que o fluxo de caixa com aumento das mensalidades será a partir do mês de maio. Salientou 

que ALMACO não trabalha com limites em bancos, cartões de crédito e que a Associação hoje só 

movimenta o dinheiro que recebe. Acrescentou que em julho acaba o empréstimo com o Banco Bradesco, 

um dois passivos de valor alto que ficou da gestão passada. 
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1.2 – Erika Bernardino informou aos presentes que à ALMACO esta pagando um seguro para todos os que 

fazem parte do conselho gestor, para assegurá-los durante essa gestão para não termos problemas com 

os passivos antigos.  

1.3 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Erika ressaltou 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. 

Sugerido por Deborah da empresa CPIC para consultarmos os sites (hotmart, monetize, eduzz e amazon), 

para divulgação dos nossos livros e comprar online para termos mais abrangências. 

1.4 - Erika solicitou sugestão de qual valor poderíamos cobrar os livros digitais. 

1.5 – Sandro Leonhardt sugeriu impulsionar nas redes sociais à venda e divulgação das publicações 

ALMACO. 

1.6 – Apresentada as novas empresas associadas e as empresas que solicitaram o descredenciamento.  

 

 

 

2 – Cronograma de Cursos ALMACO 2019 

2.1 – Erika apresentou cronograma de cursos ALMACO 2019 e informou que conseguimos fechar a turma 

do mês de maio, sendo a 1º do ano. 
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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 – Solicitado que fosse enviado o cronograma para todos os conselheiros para conhecimento. 

 

3 – Plano de ações ALMACO 2019 

3.1 – Apresentando plano de ações ALMACO 2019. 
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3.2 – Erika solicitou sugestões de palestrantes para a reunião almoço. Salientpoua importância de termos 

uma apresentação que chamasse público.  

3.3 – Bruno da empresa Teijin, sugeriu o palestrante Otto Nogami, Economista pela FEA/USP, MBA em 

Finanças pelo IBMEC Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Mestre em Economia pela Universidade 

Mackenzie, e Doutorado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Cursos de especialização e aperfeiçoamento no Local Autonomy College – Ministry of Internal Affairs and 

Communications (Tóquio, Japão), na Harvard Business School (Boston, EUA), na Toyota Motor Company 

(Nagoya, Japão) e na Darden Business School da Universidade da Virgínia (Charlottesville, EUA). EWle 

aceitou fazer o evento gratuitamente 

3.4 – Erika solicitou opinião dos presentes para saber o que seria mais interessante, o que agregaria mais 

valor: palestras sobre mercado, economia ou sucessão? Discutido entre os presentes que o mais 

interessante seria sobre o mercado de compósitos, talvez diretor de montadoras ou algo sobre 

(político/econômico) seria de grande valia aos empresários. 

3.5 – Sugerido que o palestrante ganha uma placa de agradecimento. 

4 – Encontro São José dos Campos /SP – 09 de maio - Feedback 

4.1 – Apresentada relação de empresas presentes no evento. 
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4.2 – Apresentado gráficos referente a pesquisa de satisfação realizada pelos presentes. 
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5 – Nova Ferramenta de Comunicação – E-mail MKT 

5.1 – 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) 

 

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

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

somente hoje conseguiu uma aprovação do IPT para darmos início a divulgação. A previsão é para início em 02 

agosto de 2019. 
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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 

30 parcelas de R$ 980,00 – Mínimo de 15 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. 

 

6.2 – Erika informou que a ALMACO terá 15% 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 

 

6.3 – Erika informou que houve algumas alterações nos módulos por solicitação do IPT, informou que será enviado 

um link para todos para conhecimento. 
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7 – Comitê ALMACO de Pultrusão 

7.1 – Erika comentou sobre a reunião do comitê que irá acontecer dia 22/05 e salientou que já estamos 

finalizando 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.  

7.2 – Esse guia vai ser de apoio para quem compra o material utilizado e com todas as exigências 

necessárias para estar dentro da norma. 

7.3 – O conteúdo que terá nesse guia são informações solicitadas aos transformadores, o qual passará 

por um responsável para coletar todas as informações e transformar no guia. 

8 – Comitê ALMACO de Tubulação 

8.1 – Erika informou aos presentes que devido à 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: 23 de julho  

Horário: 9h00 à 17h00 
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Local: Petrobrás Rio de Janeiro  - Av. Henrique Valadares, 28 – Lapa – Rio de Janeiro /RJ 

Público alvo : 30 à 50 pessoas contando participantes presenciais (formadores de opinião, unidades de operações, 

engenheiros, especificadores e gestores) 

8.2 – Erika mencionou que será um evento fechado somente convidados da Petrobras poderão participar. 

Será fechada amanhã em reunião agenda do evento para que possamos começar a trabalhar em cima das 

palestras. 

8.3 – Sugerido pela Petrobras que sejam abordados os seguintes assuntos: 

- Experiências positivas nas aplicações da indústria de petróleo; 

- Novas tecnologias e desenvolvimentos na área de união de tubulações; 

- Qualificação/Certificação ISO 14692 para montadores; 

- Novas e potenciais aplicações onshore e offshore. 

 

9 – Programa Logística Reversa 

9.1 – Erika informou aos presentes que o Programa de Logística Reversa esta parado em função dos problemas de 

troca de governo no Estado do Paraná. Em dezembro de 2018 entramos em contato com o Sr. Vinicio Bruni, 

coordenador do SEMA, para saber como andava o programa e ele nos informou que tudo esta parado em virtude da 

posse do novo governador do Paraná e pediu que aguardássemos até o mês de fevereiro para termos uma posição 

9.2 – Em março entrei em contato e não obtive resposta e no mês passado consegui informação de uma secretária 

que nos informou que o Sr. Vinícios foi desligado do cargo e que em seu lugar assumiu o Sr. Laerte Duda. Expliquei 

um pouco sobre o programa e ela ficou de ver internamente quem estava cuidando deste projeto 

9.4 – Na semana passada ela nos ligou agendando uma reunião para dia 02 de julho na sede da secretária do meio 

ambiente em Curitiba / PR. Erika confirmou sua participação e esta levantamento todas as informações sobre o 

programa para apresentar ao novo coordenador 

9.3 – Erika ressaltou que não é uma regulamentação nacional. Porém já existe um requerimento pela CIESP para 

tornar esse programa nacional. 

10 – Reunião ABENDI - Feedback 

10.1 – Erika Bernardino repassou um feedback sobre a reunião que teve no dia 03/05 com ABENDI. Informando 

sobre a parceria que eles fecharam com FURNAS para elaborar corpos de provas das pás eólicas para detectar os 

problemas e formas de reparos. Faremos entre 3 e cinco corpos de prova após planejamento de ocorrência de 

defeitos mais comuns ex: Relação Incorreta Resina/Endurecedor, Presença de umidade e contaminantes, vazios 

(bolhas de ar) no laminado, distribuição incorreta vidro/resina (fibras secas) e falha em adesivagem estrutural. Estes 

são exemplos que podem ser confirmados pela ABENDI junto a Wobben Enercon que tem relatórios de não 

conformidades com defeitos mais comuns no dia a dia da planta industrial de compósitos. 

10.2 – Firmamos uma parceria para incluirmos no projeto de Furnas o curso de reparos e manutenção de pás eólicas 

e o curso de compósitos avançados. 
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Escopo: 

Formar e Capacitar mão de obra especializada em Reparos Cosméticos e Estruturais e Manutenção Preventiva, 

Preditiva e Corretiva de Componentes em Compósitos de Unidades Geradoras de Energia Eólica. 

Conteúdo Programático: 

 Descrição detalhada da Tecnologia dos Materiais Compósitos aplicados a Energia Eólica 

 Descrição de processos produtivos de manufatura (Infusão a Vácuo, RTM, Laminação manual e por Spray) - 

Resinas, Reforços, Materiais de Núcleo, Adesivos Estruturais, Tintas e Revestimentos etc. 

 Descrição de Ensaios Físico-Mecânicos Destrutivos e não Destrutivos, Modos de Falha dos Laminados, 

Compreensão e detalhamento de Planos de Laminação (Projeto) 

 Comportamento de Estruturas em Compósitos sob stress (cargas indutoras de fadiga) dinâmicos cíclicos e 

estáticos 

 Classificação de Reparos (Cosméticos, Estruturais, Falhas Catastróficas, Critérios de Descarte por inviabilidade 

técnico econômica de reparos etc) 

 Caracterização, mapeamento e extensão de danos reversíveis e irreversíveis. 

 Descrição detalhada de Reparos Estruturais (Métodos de Reconstituição de Componente devolvendo 

funcionalidades originais de Projeto) 

 Preparação de Superfície para Reparos Cosméticos e Pintura de Compósitos. 

 Controle de Qualidade e Inspeção 

Técnicas de Reparos 

 Técnicas de Reparos Cosméticos (Degradação superficial de gel coat e pintura por ataque de raios UV, Abrasão 

etc) 

 Técnicas de Reparos Estruturais em Degrau (Step) ou Escalonado (Scarf) e recomposição de Áreas com 

Materiais de Núcleo e Adesivagem Estrutural 

 Reparos por Laminação Manual 

 Reparos por Infusão a Vácuo 

 Reparos por Hot-Bonder 

 

Atividades no CETECOM ou Laboratório Externo (Curso In Company) 

 Construção de laminado Estrutural (Simulação de partes de Componentes Eólicos como Pás, Nacelles, 

Spinners etc) 

 Simulação de falha por quebra dos laminados executados e aplicação das técnicas de reparos como Infusão a 

Vácuo, Sistema HotBonder, laminação manual etc.  
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O Curso proposto tem 3 dias de duração sequencial de 8 horas/aula por dia com opções de utilização do Laboratório 

CETECOM ALMACO ou "In Company" sendo neste caso necessário laboratório de aplicação de resinas e reforços nos 

módulos de aulas práticas.                          

10.3 – O docente e consultor que trabalhará em conjunto com a ALMACO é O Waldomiro Moreira. 

 

11 – Pesquisa com Estudantes e Universidades 

11.1 – Conforme solicitado na última reunião, foi feito uma pesquisa com alguns estudardes e universidades para 

sabermos onde ALMACO poderia estar mais presente para poder auxilia lós. 

 

11 – Sugestão para a próxima reunião – 13 de junho 

- Retomada do Comitê Construção Civil em parceria com a ABNT; 

- Laboratórios que homologue materiais compósitos; 

- Comitês Postes. 

12 – JEC 2020  

12.1 – Erika apresentou proposta para as empresas interessadas em participar da JEC 2020. As informações de como 

participar serão enviadas para todos os associados. 

12.2 - 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 
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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. 

12.3 - É uma oportunidade única para sua empresa participar desta feira e expor seu produto ou divulgar sua marca.  

12.4 – Negociamos com a JEC e agora as empresas poderão pagar o custo em até 10 vezes a partir de maio de 2019. 

 

 

13 – Outros assuntos 

13.1 – Roberto Pontifex solicitou não fazer mais parte do Conselho Gestor. 

Nossa próxima reunião será no dia 13 de junho 

 

São Paulo, 21 de maio de 2019. 

 


