
23 de abril de 2021

Reunião do
Conselho Gestor



DISCLAIMER

Aos membros da Almaco,

Informamos que todas as reuniões da Associação serão gravadas e as cópias dos vídeos serão mantidas em poder da
Associação para consultas, quando necessário. Seguiremos as normas nacionais de Proteção de Dados e, caso algum dos
participantes não deseje ter sua participação gravada, pedimos que se identifique e que se retire da reunião. As
gravações serão mantidas em arquivo pela Almaco.

Ainda, considerando que a Almaco é uma associação livre e ampla, os participantes deverão sempre cumprir as regras de
compliance antitruste, não compartilhando informações confidenciais ou estratégicas de suas empresas com parceiros ou
concorrentes. Caso algum membro da Associação insista em discutir tópicos que violem as legislações brasileiras, será
convidado a se retirar da reunião. No mais, nossas reuniões virtuais serão sempre pautadas pelo cumprimento da lei,
troca de experiências, respeito e praticidade.

A Almaco não se responsabilizará pelo comportamento individual de seus membros que conflite com a legislação
brasileira e as regras de boa conduta, moral e respeito



Pauta
• Demonstrativo financeiro;

• Novas ações da ALMACO;

• Apresentação do novo espaço ALMACO sugerido pelo IPT - Feedback;

• Proposta de teses tributárias da Nelson Willian & Advogados Associados - Feedback;

• Compósitos em foco – ALMACOS;

• Webinar ALMACO com a Armacell;

• Proposta para pesquisa de mapeamento da indústria de compósitos - Feedback;

• Comitê Telhas – reunião 13 de abril – Feedback;

• Pós-graduação em compósitos - Feedback;

• 24º Semana da Engenharia da UNICAMP – 08 a 13 de agosto de 2021;

• Comitê Veículos Elétricos – Participação da ALMACO e SAMPE no PNME (Plataforma Nacional de 
Mobilidade Elétrica);

• UTFast F-SAE Racing - Curso técnico para os alunos da UTFPR de Ponta Grossa – PR;

• Sugestão de tema para reunião de 13 de maio de 2021.



ASSOC. MANTENEDORES

58 empresas

Demonstrativo Financeiro

Livro Compósitos 1
2.500 livros impressos

Saída: 2500
Estoque: 00

Livro Compósitos 2
2.a Edição
496 livros impressos

Saída: 496
Estoque: 00

Livro Compósitos 3
1.000 livros impressos

Saída: 891
Estoque: 124

Livro Compósitos 4
560 livros impressos

Saída: 560
Estoque: 0

Livro ALMACO 35 ANOS
970 livros impressos
(505 para patrocinadores - 465 estoque)

Saída: 775
Estoque: 166

Livro Compósitos 5
1.000 livros impressos

Saída: 642
Estoque: 358

Receita Mensal R$ 38.805,00



Associados – MARÇO/ 2021

SÓCIOS PAGANTES

58
SÓCIOS NÃO PAGANTES 
(ENTIDADES E ESTUDANTES)

344
TOTAL

402



Novo Associado

EMPRESA LOCALIZAÇÃO

FCI INDL LTDA FAT ( 24/MARÇO/2021) Barueri / SP



Demonstrativo Financeiro 2021
Descrições de 

entradas Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021

SALDO ANTERIOR 53.025,90 48.918,46 45.520,56

Mensalidades 37.065,00 33.651,00 38.805,00

Patrocínios 1.666,00 0,00 0,00

Cursos 600,00 600,00 0,00

Programas 2.400,00 3.100,00 2.100,00

Outras Entradas 835,00 926,00 935,00

TOTAL ENTRADA 95.591,90 87.195,46 87.360,56

Descrições de 
saídas Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021

Gasto com Pessoal 28.557,33 28.466,70 28.471,40

Gastos Fixos 12.200,67 12.584,47 22.284,61

Gastos Variáveis 5.915,44 623,73 959,53

Cursos 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE SAÍDA 46.673,44 41.674,90 51.715,54

RESULTADO 48.918,46 45.520,56 35.645,02



PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

NOVO ESPAÇO ALMACO

Prédio 65 – 2º andar

Contrato de 5 anos assinado 
no dia 23 de abril de 2021



PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

Novo espaço para ALMACO

Prédio 65

Lobby do Prédio 65



PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

Novo espaço para ALMACO
Planta Nova



AÇÃO ALMACO

CARTA PROPOSTA DAS TESES TRIBUTÁRIAS – NW&ADV
As teses tributárias visam a restituição dos tributos pagos indevidamente, nos últimos 05 anos, cujos créditos tributários 
serão passíveis de compensação e ainda, a suspensão do pagamento dos tributos vincendos. 

Nessa linha, a Almaco será a autora dos Mandados de Segurança Coletivos, que serão ajuizados em nome da associação, 
estendendo as decisões para todos os associados que aderirem às ações. 

Tributos inclusos nesta ação:

•I - INSS (Contribuição Previdenciária) de Outras Entidades – Terceiros

•II - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal

•III - INSS – Verbas Isentas – VTs, VR e AM

•IV - Exclusão do ICMS/ISS/PIS E COFINS da base de cálculo do CPRB

•V - Exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL

•VI - Exclusão do ICMS/ISS da base de cálculo do PIS/COFINS

•VII - Exclusão do ICMS ST da base de cálculo de PIS E COFINS

•VIII - Exclusão do PIS E COFINS da sua própria base

•IX - Taxa Siscomex

•X - II-IPI-PIS-COFINS - Capatazia

•XI - PIS-COFINS - Insumos



AÇÃO ALMACO

CARTA PROPOSTA DAS TESES TRIBUTÁRIAS – NW&ADV

Mandados de Segurança Coletivos, foram ajuizados em nome da associação, estendendo as decisões para todos os

associados que aderirem às ações.

Processo nº 5007804-10.2021.4.03.6100 (12ª Vara Cível Federal de SP)

I - Direito de apurar e recolher as contribuições parafiscais destinadas à terceiros (INCRA, SEBRAE, SEST, SENAT E O SALÁRIO EDUCAÇÃO,
dentre outros) até o limite da base de cálculo de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81;

Processo nº 5007807-62.2021.4.03.6100 (2ª Vara Cível Federal de SP)

II - Direito de não ser compelida ao recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal, Contribuição ao SAT/RAT e Contribuição para
Terceiros pretensamente incidentes sobre valores pagos ou descontados dos funcionários a título de vale transporte, vale alimentação, vale
refeição e despesas de assistência médica e odontológica;

Processo nº 5007814-54.2021.4.03.6100 (6ª Vara Cível Federal de SP)

III - Direito de não ser compelida ao recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal, incidente sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, quinze primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio acidente/doença, salário-maternidade.



AÇÃO ALMACO

CARTA PROPOSTA DAS TESES TRIBUTÁRIAS – NW&ADV

Processo nº 5007818-91.2021.4.03.6100 (4ª Vara Cível Federal de SP)

IV - Direito de excluir o ICMS e ISS da base de cálculo da contribuição destinado ao PIS e da COFINS.

Processo nº 5007816-24.2021.4.03.6100 (4ª Vara Cível Federal de SP)

V - Direito de excluir o ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ.

Processo nº 5007817-09.2021.4.03.6100 (22ª Vara Cível Federal de SP)

VI - Exclusão da contribuição destinado ao PIS e da COFINS da base de cálculo das próprias contribuições;



AÇÃO ALMACO

CARTA PROPOSTA DAS TESES TRIBUTÁRIAS – NW&ADV



AÇÕES 2021 – COMPÓSITOS EM FOCO

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021



AÇÕES 2021 – WEBINAR 

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

Gravação no dia 02 de junho. Será uma bate papo com dois técnicos da empresa.
Armacell: Sam Ang (Business Development Manager Americas) e Stefan Reuterlov (Marketing Manager)

Será um webinar em inglês com lettering em português



Indicadores de Desempenho do Mercado Brasileiro de Compósitos

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

• Periodicidade: semestral (agosto e janeiro)

• Pesquisas quantitativa e qualitativa com os principais fornecedores de matérias-primas (resina, reforço, 
catalisador, gelcoat e adesivo);

• Pesquisa qualitativa com transformadores dos principais segmentos de mercado (construção, transportes, 
corrosão/saneamento, energia elétrica, energia eólica, agronegócio, têxtil e náutico);

• Compilação e análise dos resultados;

• Bônus: panoramas dos mercados argentino, colombiano e chileno de compósitos, a partir de entrevistas com 
os presidentes das subsidiárias da ALMACO naqueles países.



Indicadores de Desempenho do Mercado Brasileiro de Compósitos

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

MATÉRIAS-PRIMAS

Em linhas gerais, os itens pesquisados serão:

• Capacidade instalada e ocupação;

• Produção;

• Faturamento bruto;

• Número de empregados;

• Motivos que determinaram as variações entre os 
períodos analisados;

• Percentual de destino da produção por segmento 
de mercado;

• Percentual de destino da produção por processo.

TRANSFORMADORES

Em linhas gerais, os pontos abordados nas entrevistas serão:

• Comportamento de cada segmento consumidor no período 
analisado;

• Principais projetos;

• Principais barreiras;

• Tendências de mercado;

• Investimentos em ampliação de capacidade e P&D.



Indicadores de Desempenho do Mercado Brasileiro de Compósitos

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2021

• Custo para os 2 boletins (agosto de 2021 e janeiro de 2022):   R$ 20.000,00

• Forma de pagamento – 10 parcelas de R$ 2.000,00 a partir de abril de 2021 à janeiro de 2022

• O valor de R$ 2.000,00 será dividido igualmente pelo número de empresas investidoras. Fechamos em 08  
empresas no valor de R$ 250,00 por mês para cada uma.

1. Armacell
2. INEOS Composites
3. LyondellBasell
4. Novapol
5. Owens Corning
6. Parker Lord
7. Polynt-Reichhold
8. Purcom



AÇÃO ALMACO

COMITÊ TELHAS – MAPEAMENTO DO MERCADO DE ILUMINAÇÃO 
NATURAL NO BRASIL

No dia 13 de abril às 14h fizemos uma reunião com vários integrantes do comitê de telhas e definimos que a pesquisa de
mapeamento do mercado de iluminação natural do Brasil ficará para 2º semestre de 2021

Afort Telhas ltda Janine

Cersan Amílcar Neves 

Cofibra Telhas Robson Costa 

Fibralit Heitor Junior

Planefibra Cyrus Muchalski

Reichhold / Polynt Samir Quintiliano

Owens Corning Valter Luna

Oswaldo Cruz Química Wade Dovalle

Novapol Marcelo Gama



AÇÃO ALMACO

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPÓSITOS



AÇÃO ALMACO

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPÓSITOS

Aberta inscrição para 2º turma de SP – Inicio em 14 de agosto de 2021

Horário: aulas quinzenais aos sábados, das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30
Carga horária: 360 horas
Local: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas - Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio 56 – Térreo – Cidade
Universitária – São Paulo / SP
Alguns módulos serão ministrados no Laboratório de Estruturas Leves do IPT em São José dos Campos (SP)
Investimento: 30 x R$ 790,00 (incluso o material didático - livros Compósitos 1, 2, 3, 4 e 5 digital)

Outras informações: Andréa Valero – E-mail: cursos@ipt.br – Telefone: (11) 3767-4226



AÇÃO ALMACO

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPÓSITOS - DOCENTES

Gabriel Matos da Silva
Gerson Marinucci
Giuseppe Santanchè
Marcia Cardoso
Waldomiro Moreira
Edilene de Cassia Dutra Nunes
Valter José Luna
Silas Derenzo - IPT
Wellington Lombardo Nunes de Mello – LEL/IPT
José Everardo Baldo Junior – LEL / IPT



AÇÃO ALMACO

24º SEMANA DA ENGENHARIA DA UNICAMP – 08 A 13 DE AGOSTO DE 
2021

Devido ao sucesso do ano passado, estou oferecendo ao SEQ novamente um espaço para divulgarmos os
materiais compósitos na 24ª Semana de Engenharia Química da UNICAMP que acontecerá de 08 a 13 de agosto
de 2021.

Trata-se do principal evento do tipo no país. Realizada pela segunda vez em formato virtual, a SEQ de 2021 deve
reunir cerca de mil alunos de 31 universidades, além da própria UNICAMP.



AÇÃO ALMACO

23º SEMANA DA ENGENHARIA DA UNICAMP - FEEDBACKS

Público

Neste ano, em nossa 
edição realizada de
modo online, contamos 
com 642 congressistas,
dentro dos quais 445 
não eram alunos da
UNICAMP. No total, 
houve a participação de
alunos de 101 
universidades, além da
participação de 
professores e 
profissionais de
diversas empresas dos 
mais diversos ramos.

A ALMACO na SEQ

A ALMACO ministrou uma
palestra com o tema
‘’Jornada dos materiais
compósitos’’, a qual teve
muito impacto nos
congressistas, que a
avaliaram de forma muito
positiva. Sua média
de avaliações pode ser vista
pelo gráfico
abaixo.



PARCERIAS

COMITÊ VEÍCULOS ELÉTRICOS – PARTICIPAÇÃO DA ALMACO E SAMPE NO PNME 
(PLATAFORMA NACIONAL DE MOBILIDADE ELÉTRICA)

Objetivo:  Objeto da parceria: Formação de um grupo de trabalho para tratar do uso de materiais avançados 
na mobilidade elétrica. Este grupo de trabalho tem como objetivo criar de inovação para estimular 
desenvolvimentos utilizando materiais avançados para aplicações em veículos elétricos e rede de eletrificação

Representante : Sergio Nascimento compõe, em nome da ALMACO e da SAMPE, o Comitê de Ciência e 
Tecnologia da PNME, na parte de materiais avançados

Estamos em andamento no contato com os atores que poderiam ocupar estas cadeiras. Além de SAMPE, 
ALMACO e PNME, estão em curso contatos com SAE e pensamos em contatar, à posteriori, ABQUIM, ABAL, 
entre outras associações ligadas a materiais avançados



AÇÃO UNIVERSIDADES

CURSO TÉCNICO DE INTRODUÇÃO,  LAMINAÇÃO MANUAL, INFUSÃO E SACO 
DE VÁCUO - 27 MAIO

UTFast F-SAE Racing, projeto de extensão da UTFPR de Ponta Grossa – PR

Objetivo:  Construção de um protótipo do estilo fórmula SAE a Combustão para participar da competição nacional. No projeto eles  
construirão grande parte do carro, incluindo a carenagem que é feita de fibra de vidro. Eles destacaram que com base nas experiências 
dos anos de competição, verificaram que o trabalho com a carenagem precisa ser melhorado para apresentar um carro cada vez mais 
competitivo, e por indicação do Baja FEI, chegamos a ALMACO.

Quantidade de alunos: 15 a 18

Patrocínio da ação : R$ 5.000,00 (que será dividido pelo número de empresas participantes)

Benefícios:

- 2 publicações nas  redes sociais da UTFast F-SAE Racing (primeira de fechamento de parceria e segunda da história da 
empresa).
- Logo da empresa em nossas redes sociais (LinkedIn, Instagram e Facebook).
- Logo da empresa em nosso carro.
- Logo da empresa na camiseta da competição.



AÇÃO UNIVERSIDADES

1º DESAFIO SAE BRASIL & BALLARD STUDENT H2 CHALLENGE
A ALMACO firmou um acordo de cooperação com a @saebrasiloficial. Principal representante da indústria de #compósitos na
região, a ALMACO está intermediando os contatos entre seus associados e as universidades que participam do 1º Desafio SAE

Brasil & Ballard Student H2 Challenge.

O desafio é uma iniciativa visa à aproximação de estudantes com a tecnologia de hidrogênio para a #mobilidade. “Oito
universidades foram selecionadas para participar da competição”, conta Monica Saraiva Panik, diretora da Ass. Brasileira do

Hidrogênio e Mentora da Mobilidade a Hidrogênio da SAE Brasil.

Quatro equipes trabalham na construção de veículos do tipo baja e quatro desenvolvem modelos fórmula SAE, todos com

sistema de tração elétrica alimentada por células a combustível #hidrogênio doadas pela Ballard Power Systems.

Por meio de um grupo de WhatsApp, empresas do setor de compósitos – por ora, GATRON, NOVAPOL , PARKER LORD, POLYNT -

REICHHOLD e TEXIGLASS – e as equipes trocam informações e combinam a cessão de materiais.

https://www.facebook.com/hashtag/comp%C3%B3sitos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3BndZFoeEUaw43YR8c1WGBA39sLA4pEUn7PwRR-2AgGiDZo1-LjIEmp4f5W9D0UVblED9SHkemwneGTU6GYFhYbvmShaTYfWSz8dZpbbAcrYHfW7kqBAVPgMEWQhayjAgv6YuaDwObgQxVcNlynKh4MMWdPvLUXlkv1sxbxUjxwMDaxcLcvUaA0YVjYKKFLg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/mobilidade?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3BndZFoeEUaw43YR8c1WGBA39sLA4pEUn7PwRR-2AgGiDZo1-LjIEmp4f5W9D0UVblED9SHkemwneGTU6GYFhYbvmShaTYfWSz8dZpbbAcrYHfW7kqBAVPgMEWQhayjAgv6YuaDwObgQxVcNlynKh4MMWdPvLUXlkv1sxbxUjxwMDaxcLcvUaA0YVjYKKFLg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/hidrog%C3%AAnio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3BndZFoeEUaw43YR8c1WGBA39sLA4pEUn7PwRR-2AgGiDZo1-LjIEmp4f5W9D0UVblED9SHkemwneGTU6GYFhYbvmShaTYfWSz8dZpbbAcrYHfW7kqBAVPgMEWQhayjAgv6YuaDwObgQxVcNlynKh4MMWdPvLUXlkv1sxbxUjxwMDaxcLcvUaA0YVjYKKFLg&__tn__=*NK*F


AÇÃO UNIVERSIDADES

“MEET THE BUYER” – REINO UNIDO – EVENTO 20 DE MAIO

O Ministério de Comércio Internacional do Governo Britânico gostaria de compartilhar convosco esta oportunidade de 
engajamento com empresas do Reino Unido em formato de evento de “Meet the Buyer”.

O evento é organizado pela SMMT, a maior associação do setor automotivo que congrega as empresas de autopeças e 
OEMs do Reino Unido e irá permitir que as empresas se inscrevam tanto na opção de Buyers, podendo levantar as suas 
demandas para identificar fornecedores, como de Suppliers, promovendo os seus produtos para possíveis interessados.

Alguns compradores:

• McLaren

• LEVC

• Clean Cold Power

• LEAR Corporation 

• Sears Seating 

https://www.smmt.co.uk/events/meet-the-buyer-2021/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcars.mclaren.com%2Fgb-en%2Fartura&data=04%7C01%7CKarim.Hayouk%40fco.gov.uk%7C9aa8de4ac07e4928e2c708d8fa942f90%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637534861641170621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lPsJRyFw%2B%2FYUxnzqdYNaFbk8h2aEEXIbCq34ofNDuSM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.levc.com%2F&data=04%7C01%7CKarim.Hayouk%40fco.gov.uk%7C9aa8de4ac07e4928e2c708d8fa942f90%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637534861641170621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LRhiBAS%2F7pT64AExSG1Xx7zKfRy9Qq9xPB8%2F3nwsTw0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcleancoldpower.com%2F&data=04%7C01%7CKarim.Hayouk%40fco.gov.uk%7C9aa8de4ac07e4928e2c708d8fa942f90%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637534861641180582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sr79kLkJxS4t4tG9mprK%2BRXJWNUhbB5TMeooxF7i2k8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lear.com%2F&data=04%7C01%7CKarim.Hayouk%40fco.gov.uk%7C9aa8de4ac07e4928e2c708d8fa942f90%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637534861641180582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BiuXUYbUn51no4MfpUrSuId7kLrCCX69Kyr22T4fZd4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.searsseating.com%2F&data=04%7C01%7CKarim.Hayouk%40fco.gov.uk%7C9aa8de4ac07e4928e2c708d8fa942f90%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637534861641180582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B6ULRMCVNC5Px2KHdOaIBKG37E7IkD6A9L%2BUz9GeWCI%3D&reserved=0
https://www.smmt.co.uk/events/meet-the-buyer-2021/


AÇÃO UNIVERSIDADES

“MEET THE BUYER” – REINO UNIDO – EVENTO 20 DE MAIO

· Exterior components · Interior components
· Badges · PU Foam Moulding

· Blow mouldings & injection moulding · Interior electronics

· Blow mouldings & rubber · Electronic components

· Chrome & brightware · PCB Assembly (Electronic Manufacturing Suppliers)

· Door hardware · Semiconductor

· Exterior plastics · Powertrain / Chassis

· Gas struts · Small and large welded assemblies

· Glass · Stampings

· IM bumper · Castings

· Injection mouldings · Precision Engineering

· Injection mouldings & chrome · Metal Fabrication

· Labels · Tooling

· Lighting · Aluminium extrusions

· Mirrors · surface treatments for aluminium extrusions (e-coating, anodising, etc)

· Paint

· Press & weld

· Rim bumper

· Seals (rubber extrusion)

· SMC composites

· Wash system

· Wheel arch liners

A lista inicial de commodities que os Buyers estão procurando encontra-se abaixo: 



PRÓXIMA REUNIÃO - 13 de maio de 2021

AÇÕES


