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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 24/05/2018 

Em 24 de maio de 2018, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do: 2º Vice-Presidente: Rodrigo Braga – Owens Corning e dos Conselheiros Gestores: 

Andrios de Souza – Lord, Deborah Santos – CPIC,  Gilson Tadeu Scaglia – Novascott. Erika Bernardino 

Aprá e Giulliana K. Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas: Presidente: Gilmar Lima – G12, 1º Vice-Presidente: Sérgio Falcão, e dos 

Conselheiros Gestores: Arnaud Julher – Saertex, Giorgio Solinas – Texiglass, Gilmar Auter – ABCOL, 

Marcelo Aguiar – Tecnofibras, Fábio Sanches – Ashland, Ademir Liba – Elekeiroz, Ruy Toledo – G12, 

Roberto D.C Iacovella – Redelease, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Christian Andrade – Fibermaq, 

Henrique Ferraz – Fiacbras, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Alexandre Nogueira – Fibertex. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Rodrigo Braga iniciou a reunião apresentando a pauta a ser discutida. 

1 – Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Erika Bernardino apresentou o demonstrativo financeiro de abril de 2018 sendo aprovado por todos 

os presentes.  

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Rodrigo Braga, questionou sobre os estoques de 

livros, se será feita novas impressões dos que estão em falta. 

1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados.  
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1.4 – As empresas Dilutec e Enmac, solicitaram descredenciamento.  

1.5 – A empresa Pultrusão do Brasil se associou. 

1.6 – Erika Bernardino comentou sobre ações que estamos fazendo para trazer os ex-associados de volta. 
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2 – Novos cursos técnicos 

2.1 – Apresentado esboço de 02 novos cursos técnicos, elaborado pelo Sr. Waldomiro Moreira. Os cursos 

serão para o 2 semestre. Os cursos será grande parte prática, abrangendo a inovação dos compósitos 

avançados. 

25 E 26 DE SETEMBRO - Moldes para Processamento Produtivo de Materiais Compósitos. 

25 E 26 DE OUTUBRO- Fibras de Elevado Desempenho em Materiais Compósitos Avançados 

2.2 – Rodrigo Braga sugeriu que os cursos fossem mais divulgados para o RH das empresas, acredita que 

criando um mailing só de RH, as demandas de cursos poderiam aumentar. Erika ficou de tentar criar um 

mailing com os RHs das empresas associadas 

2.3 – Andrios Souza sugeriu criar uma ação para aumentar o número de seguidores no Linkedin da 

ALMACO, pois esse canal tem muita visibilidade e retorno positivo. Ele sugeriu que fizéssemos um 

orçamento com o Silvio de Andrade para termos uma noção de quanto isto custaria 

2.4 – Apresentada uma tabela com números de participantes dos cursos de 2017 e inscritos que tivemos 

até o momento em 2018. 
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3 – Cronograma de cursos ALMACO 2018 

3.1 – Erika Bernardino apresentou cronograma de cursos ALMACO 2018 para conhecimentos dos 

presentes.  

3.2 – Rodrigo Braga salientou a importância da participação de funcionários das empresas nestes cursos. 

Ele ainda acha muito baixo o número de inscritos apresentados. 
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4 – Dia da Criatividade – 06 de junho 

4.1 – Erika Bernardino salientou sobre a oportunidade que a ALMACO oferece aos associados que fecham 

o Dia da Criatividade. Neste dia as empresas tem a oportunidade de lançar, apresentar e divulgar novos 

produtos, fazer um treinamento de equipe e até uma reunião de negócios. Tudo por um custo baixo 

4.2 – No dia 06 de junho a empresa Owens Corning, utilizará nosso espaço para realizar um curso do 11º 

simpósio SAE Brasil de novos materiais e aplicações na mobilidade. 
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5 – Encontro Regional ALMACO em São José dos Campos/SP – 18/07 

5.1 – O evento será em parceria com o Laboratório de Estruturas Leves (LEL) do IPT. A ideia é no período 

da manhã fazer dois grupos de 25 pessoas para visitar o laboratório do LEL e a tarde termos o seminário 

no Parque Tecnológico de São José dos Campos 

5.2 – As empresas interessadas em palestras no evento já podem se inscrever 

6 – Curso de Pós-Graduação em Compósitos 

6.1 – Aberto entre os presentes a sugestão para darmos continuidade ou não para os cursos de pós-

graduação em compósitos. Presentes informaram que é de suma importância a continuidade desse tão 

importante curso que traz muito conhecimento para os alunos. . 

6.2 – Erika Bernardino explicou aos presentes que a parceria que a ALMACO tinha com a Universidade 

Positivo acabou e que agora podemos buscar novos parceiros que nos ajudem a viabilizar os cursos num 

preço mais acessível. Inclusive salientou a importância de buscarmos parceiros como SENAI que já tem 

know how em cursos a distância e podíamos inclusive vender os cursos à distância. Rodrigo Braga sugeriu 

que agende uma visita no Senai, para podermos consultar a viabilização dos cursos na unidade. 

6.3 – Rodrigo Braga sugeriu que agende uma visita no Senai, para podermos consultar a viabilização dos 

cursos na unidade. 

7 – Prêmio ALMACO de Inovação 

7.1 – O Prêmio ALMACO de Inovação 2018 tem como objetivo conhecer e reconhecer os produtos, 

soluções e inovações tecnológicas lançados no mercado de compósitos no último ano. Os critérios de 

seleção para os prémios de inovação JEC são a excelência técnica, a exemplaridade da cadeia de 

parceiros, o potencial de mercado e a originalidade. O Prêmio ALMACO de Inovação irá premiar itens de 5 

categorias: 

1. Construção civil e Infraestrutura 

2. Transporte, automotivo, Agronegócio e náutico 

3. Aeroespacial 

4. Energias renováveis 

5. Novos nichos de mercado 

7.2 - A escolha dos vencedores de cada categoria será feita por um júri independente convocado pela 

associação. Para concorrer em cada categoria haverá um processo de inscrição dos produtos e seleção 

dos que mais se adequam a proposta do prêmio; 

7.3 – Cada categoria terá um vencedor e no dia do evento do Top of Mind 2018 faremos a exposição dos 

produtos vencedores e os convidados definiram na hora o Produto mais inovador de todos.  

mailto:almaco@almaco.org.br
http://www.almaco.org.br/


 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos  
Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 01 - Cidade Universitária 

CEP: 05508 901 - São Paulo - SP_Tel/Fax: +55 (11) 3719 - 0098 - almaco@almaco.org.br / 

www.almaco.org.br 

 

7.4 – Erika Bernardino lançara a inscrição no próximo mês, às inscrições será aceitas arte o dia 10/08. 

 

8 – Prêmio Top Of Mind 2018 

8.1 – Erika Bernardino avisou que a partir da 1º quinzena de junho enviaremos um e-mail solicitando aos 

associados o envio dos mailings que deverão ser utilizados na pesquisa do prêmio Top of MInd. O prazo 

final para envio do mailing será até o dia 17 de agosto. 

8.2 – Erika ressaltou que esse ano, devido à corte de custos, somente 1º lugar receberá os troféus e 

todos serão na cor dourado. 

9 – Boletim Mercadológico ALMACO 

9.1 – Erika Bernardino avisou aos presentes que os patrocinadores já receberam os dados dos indicadores 

de desempenho da indústria de compósitos completo. 

9.2 – Informado que as empresas que quiserem os dados mercadológicos completos terão que pagar o 

valor de R$ 2.500,00 ou US 750,00. 

9.3 – Foi sugerido que as próximas empresas que entrarem no programa deverão pagar o valor que as 

empresas já pagaram e os meses seguintes serão reduzidos as prestações das empresas que já fazem o 

investimento. O limite mínimo é de R$ 100,00 mês. 

9.4 – Rodrigo Braga, salientou que como usuário, achou muito interessante o resultado e que com isso vai 

conseguir nortear melhor os passos à serem tomados. 

10 – Mercado de Pultrusão 

10.1 – Rodrigo Braga comentou sobre a última reunião do grupo de trabalho de recuperação do mercado 

de perfis pultrudados e repassou os problemas éticos que estamos sofrendo devido a má qualidade de 

produtos que o mercado vem oferecendo. 

10.2 – Erika Bernardino agendou uma reunião com a Petrobrás no dia 13 de junho às 10h30. Somente as 

empresas que participam deste grupo de trabalho poderão participar.  

 

11 – Outros 

11.1 – Erika Bernardino repassou aos presentes sobre a parceria entre a ALMACO e o  IPT que concederá 

à todos os associados ALMACO um desconto de 5% nos ensaios técnicos oferecidos pelo Instituto. Em 

breve enviaremos todos os ensaios oferecidos pelo IPT aos associados ALMACO. 

11.2 – Erika informou sobre o espaço cedido pela Simone, da Artsim, para que a ALMACO participe da 

FEIPLAR.  
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A ALMACO participará nas seguintes condições: 

Responsabilidade da FEIPLAR 

- Estande com montagem básica de 35 m² 

- Mobiliário:  2 mesas, 8 cadeiras e 1 balcão com armário com chave. 

- 2 porta folders 

- Energia elétrica básica (ou seja, suficiente para iluminação do estande, além de um extra). 

- 2 credenciais de expositor  

- Limpeza na montagem 

- Colocar nossa logomarca (em anexo) nos matérias de comunicação da feira como apoio 

RESPONSABILIDADE DA ALMACO 

- Pagar a taxa da prefeitura (cerca de R$400,00 reais). 

- Colocar a logomarca da FEIPLAR na home do site da ALMACO 

- Vamos realizar um curso com demonstração prática criado especialmente para FEIPLAR conforme abaixo 

TEMA: Compósitos: Tecnologias, inovações e tendências 

DURAÇÃO : 2 horas 

DOCENTE: Waldomiro Moreira  

CONTEÚDO:  

 

 

São Paulo, 24 de maio de 2018. 
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