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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 14/08/2019 

Em 14 de agosto  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: Sandro Leonhardt, Antônio Cabral – Fiacbras, Juan Marquez 

– Novapol, Felipe Bianco Hesselbarth – Saertex, Luis Fernando Barbi – Texiglass, Maria Cristina Cruz – 

Lord, Samir Quintiliano – Reichhold e Giulliana K. Bruni – ALMACO.  

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

Andrade – Fibermaq, Fábio Sanches – Ashland, Ruy Toledo – G12, Newton Hoshino - Nouryon, Deborah 

Santos – CPIC, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Roberto D.C Iacovella – Redelease, Gilmar Auter – Abcol, 

Giuseppe Santanchè – Purcom e Sérgio Falcão. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Erika Bernardino Aprá iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta a ser 

discutida. 

1 – Demonstrativo Financeiro 

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

2019. Informou que conseguimos fechar no positivo. 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 

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. 
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1.2 - 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 ainda não demos início com o 

livro Compósitos 2, o qual será entregue aos alunos de pós-graduação em compósitos pois ainda não 

fechamos a turma de pós graduação.  

1.3 – Discutido entre os presentes que sejam feitas as revisões dos livros compósitos 1,2 e 4 os quais são 

os mais procurados. Erika ficou de orçar esse custo para podermos transformar as vendas online. 

1.4 – Apresentada a nova empresa associada e descredenciada. 

 

1.5 – Solicitado que na próxima reunião fossem apresentados dados quantitativo de cursos e eventos do 

último ano, para que os conselheiros possam apresentar para algumas empresas que solicitam. 

1.6 – Erika informou aos presentes, que em será 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 – Erika apresentou cronograma de cursos ALMACO 2019 e solicitou apoio das empresas para termos 

mais inscritos.  
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2.2 – Apresentado e-mail MKT que estamos divulgando nas redes sociais para os cursos a serem realizados nos 

próximos dias 20,21 e 21 de agosto. 

 

 

3 – Plano de ações ALMACO 2019 

3.1 – Apresentando plano de ações ALMACO 2019. 
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3.2 – Erika ressaltou sobre o cancelamento da reunião almoço devido ao baixo número de inscritos. Já 

solicitamos uma nova data para o palestrante Otto Nogami. Sugerido pelos presentes que seja no final de 

outubro, pois até lá já teremos uma definição da aprovação da previdência e assim mais o palestrante 

terá dados mais coerentes e assertivos para apresentar. 

3.3 – Erika comentou sobre o encontro Regional ALMACO em Caxias do Sul/RS, programado para o dia 12 

de setembro em parceria com a SIMPLAS. Ressaltou que até o momento temos as empresas Ashland, 

Lord, Morquimica e Saertex como patrocinadora. 

3.4 – Rodrigo Braga, Owens Corning, solicitou que incluísse a empresa que ele representa como 

patrocinadora e palestrante. 

3.5 – Juan Marques, Novapol, solicitou que incluísse a empresa que ele representa como patrocinadora e 

palestrante. 

4 – Feedback dos cursos técnicos de julho 

4.1 – Erika Bernardino Aprá apresentou resultado da pesquisa de avaliação do curso de Compósitos 

Avançados realizado no último dia 30 e 31 de julho. 



 

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 

 

 

5 – Pós-Graduação em Compósitos e Polímeros em São Paulo/SP 

5.1 – Erika repassou informações sobre a parceria da pós-graduação em compósitos com o IPT. Ressaltou 

que infelizmente temos somente 08 inscritos que por isso foi postergado o início para o dia 13 de 

setembro e se cada empresa participante do conselho gestor colocar um aluno conseguirá atingir nossa 

meta de 15 inscritos.  

5.2 – Erika informou sobre a importância de conseguirmos atingir o número mínimo de alunos e 

viabilizarmos este curso. Ela informou que foi negociado com o IPT para postergarmos o início do curso 

até atingirmos o número mínimo de alunos, já colocamos o início para 13 de setembro. 

INÍCIO DO CURSO 

13 Setembro 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) 
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 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. 

5.3 – 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 

5.4 – Apresentados todos os módulos para conhecimento dos presentes. 
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5.5 – Sugerido pelos presentes que seja criada alguma ferramenta para realização dos cursos online, os 

conselheiros acham um custo alto para a empresa disponibilizar a saída de um funcionário, que seria 

interessante reavaliar os custos para assim termos mais inscritos. 

5.6 – Sugerido que as aulas sejam semanais ( todos os sábados) e não quinzenais ( sexta e sábado) 

como proposto. 

6 – Comitê ALMACO de Pultrusão - Plano 

6.1 – Erika comentou sobre a reunião realizada no dia 25 de julho e salientou que o guia já esta sendo 

finalizado. 

6.2 – Erika apresentou layout do guia aos presentes. 

 

 

6.3 – 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. 

6.4 – As empresas transformadoras participantes são: 

Cogumelo 

Enmac 
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Pultrusão do Brasil 

Stratus 

7 – Feedback Comitê ALMACO de Tubulação 

7.1 – Erika repassou um feedback do evento realizado na Petrobras no dia 23 de julho, que teve muitos 

retornos positivos. 

8.2 – Erika mencionou que foi um evento fechado somente convidados da Petrobras participaram.  

Apresentou agendada do evento. 

 

 

 

8 – ABENDI – Elaboração Corpos de Prova – 18 e 19 de Julho 

8.1 – Erika Bernardino repassou um feedback sobre a elaboração do corpo de prova realizado no 

laboratório com ABENDI. Erika agradeceu à todas empresas que apoiaram nos fornecendo o material 

necessário para a realização dos testes. 
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9 – Comitê Postes  

9.1 – Erika informou que já agendou duas reuniões com concessionárias de energia e gostaria de ter 

apoio das empresas fabricantes de matérias-primas presentes nessas reuniões. 

9.2 – 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 este materiais. 

Vamos seguir o modelo do Comitê de Pultrusão 

9.3 – Apresenta uma agenda sugestão: 

23/09 – Equatorial – Jorge Tavares -  São Luis / MA (atende Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas) 

25/09 – Enel – Ariel Pena – Fortaleza / CE (Ceará, Goiás e uma parte do RJ e SP) 

27/09 – Elektro / Neo energia – Recife / PE (Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte) 

Depois vou tentar COPEL (Paraná) , CPFL (RS) e Light (RJ 

 

10 – Comitê Telhas  

10.1 – Erika informou que agendou uma reunião com o Sr. Marcos da empresa Fibralit na próxima 

semana, para discutirem as ações para retomar o comitê Telhas. Ele contatou os 35 fabricantes de telhas 

que existem no Brasil hoje e que precisam estar dentro das especificações exigidas e hoje as empresas 

querem criar novas ações para poderem entrar nas qualificações e fornecer dentro dos padrões. 
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10.2 – Marcos, Fibralit, 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. 

11 – Encontro Regional ALMACO em Caxias do Sul – 12 de setembro 

11.1 – Erika apresentou convite para conhecimento dos presentes e as empresas patrocinadoras. 

 



 

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 

 

 

12 – Prêmio top Of Mind 2019 

12.1 – Erika ressaltou o envio do e-mail no dia 30 de julho solicitando á todos os associados que nos 

passem os mailings de seus clientes, parceiros e fornecedores. O prazo para entrega do mailing foi 

postergado para 23 de agosto. 

O início das pesquisas será dia 01 de outubro até dia 08 de novembro 
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12.2 – Erika ressaltou que apenas o primeiro colocado receberá o troféu. 

13 – Parceria com as Universidades 

13.1 – Conforme solicitado, entramos em contato com algumas universidades – mailings fornecidos pela 

Texiglass e Lord –  e oferecemos o apoio da associação em 3 frentes: 

- Solicitação de materiais 

- Dia de cursos de Introdução aos compósitos poliméricos e Processo de laminação manual aqui no 

CETECOM 

- Participação da ALMACO como apoio em Semanas de engenharia como palestrante.  

13.2 – Fechado uma 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.  

13.3 – Erika informou que como ALMACO não tem condições de custear esses cursos, esta propondo que 

empresas patrocinem. Os Custos para os dois dias de curso, incluindo docentes, almoços, coffes breaks, 

material didático e certificado é de R$ 5.000,00. 

13.4 – As empresas Novapol, Reichhold e Owens Corning informaram que tem interesse em patrocinar R$ 

500,00 ( cada). 

14 – Programa ALMACO Logística Reversa  

14.1 – Erika informou que foi decidido pelo comitê a suspensão do programa, pois nos últimos anos foi 

recolhido poucos resíduos, uma demanda muito baixa. 

 

Nossa próxima reunião será no dia 19 de setembro 

 

São Paulo, 14 de agosto de 2019. 

 


