
19 de abril de 2022

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;

• Feedback dos cursos técnicos de março de 2022;

• Cursos técnicos Abril; 

• Curso in company para Planefibras – Feedback e novos cursos;

• Curso in company Grupo Jacto – Feedbacks;

• Webinar Parker Lord – Grupo Pigatto;

• Ação JEC World 2022;

• Unicamp Compósitos – Evento ALMACO na universidade;

• Comitê Pultrusão – “Manual de instalação e manutenção de pultrudados”

• Webinar em parceria com a ABPP, Bell-Wright, Câmara do comércio ÁrabeBrasileira – 13/04;

• Indicadores de desempenho do mercado brasileiro de compósitos – Novo projeto;

• Jantar de relacionamento FEIPLAR – 15 de agosto;

• Ações ALMACO previstas para FEIPLAR 2022;

• Sugestão de tema para reunião de 18 de maio de 2022.



ASSOC. MANTENEDORES

60 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$ 40.207,00



Associados – MARÇO/ 2022

SÓCIOS PAGANTES

60
SÓCIOS NÃO PAGANTES 
(ENTIDADES E ESTUDANTES)

344
TOTAL

403



Novo Associado 

Medintec Latin America Ltda Mogi das Cruzes / SP

Com mais de 20 anos de experiência na fabricação de equipamentos e serviços na radioterapia, a Medintec Latin
America foi criada para oferecer opções de inovação tecnológica na área Médica. Foi a primeira empresa, no Brasil, a
iniciar a fabricação de acessórios utilizando materiais termoplásticos para a imobilização e posicionamento de
pacientes em Radioterapia.
Atuamos nos maiores hospitais do Brasil e somos uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento.
Buscamos sempre aprimorar nossos produtos e serviços para garantir melhor tratamento para o seu paciente.



Comunicado de reajuste de mensalidade

MENSALIDADES ASSOCIADOS ALMACO 2022

CATEGORIAS Valores 2021 Reajuste 9,25%

MANTENEDORES R$ 3.600,00 R$ 3.933,00

FABRICANTES DE MATÉRIA - PRIMA

Até 50 funcionários R$ 1.441,00 R$ 1.574,29

de 51 a 100 funcionários R$ 2.161,00 R$ 2.360,89

Acima de 101 funcionários R$ 2.881,00 R$ 3.147,49

DISTRIBUIDORES

Até 50 funcionários R$ 505,00 R$ 551,71

Acima de 50 funcionários R$ 720,00 R$ 786,60

TRANSFORMADORES

Até 50 funcionários R$ 289,00 R$ 315,73

de 51 a 100 funcionários R$ 433,00 R$ 473,15

Acima de 101 funcionários R$ 577,00 R$ 630,37



Demonstrativo Financeiro 2022
Descrições de 

entradas Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022

SALDO ANTERIOR 9.974,47 7.194,50 1.227,21

Mensalidades 41.181,00 34.018,00 40.207,00

Patrocínios 2.375,00 - 14.424,59

Cursos 2.100,00 5.080,00 14.581,00

Programas 4.850,00 3.350,00 3.100,00

Outras Entradas 70,00 - 102,50

TOTAL ENTRADA 60.550,47 49.642,50 73.642,30

Descrições de 
saídas Jan/2022 Fev / 2022 Mar/2022

Gasto com Pessoal 26.899,00 25.443,50 25.216,15

Gastos Fixos 12.081,47 12.140,00 21.168,56

Gastos Variáveis 14.375,50 10.831,79 23.186,80

Cursos 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE SAÍDA 53.355,97 48.415,29 69.571,51

RESULTADO 7.194,50 1.227,21 4.070,79



CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA OPERACIONAL



CRONOGRAMA DE CURSOS 2022
PLANO DE AÇÕES ALMACO 2022

CURSOS ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV

Introdução aos Compósitos Poliméricos Termofixos
Asso – R$ 240,00 Não Asso – R$ 420,00 19 04

Processo de Laminação Manual
Asso – R$ 360,00 Não Asso – R$ 600,00 20 05

Processos de RTM e RTM-Light
Asso – R$ 360,00 Não Asso – R$ 600,00 21 06

Processo de Saco de Vácuo, Infusão e MPF (moldagem com pele flexível)
Asso – R$ 360,00 Não Asso – R$ 600,00 22 07

Moldes para Processamento Produtivo de Materiais Compósitos
Asso – R$ 880,00 Não Asso – R$ 1.100,00 16 e 17

Fibras de Elevado Desempenho em Materiais Compósitos Avançados
Asso – R$ 880,00 Não Asso – R$ 1.100,00

26 e 
27 18 e 19

Curso de Compósitos Avançados
Asso – R$ 880,00 Não Asso – R$ 1.100,00

25 e 
26 24 e 25 22 e 23

Caracterização Mecânica dos Materiais Compósitos
Asso – R$ 880,000 Não Asso – R$ 1.100,00 28 27

Análise de Tensões e Deformações dos Materiais Compósitos
Asso – R$ 880,000 Não Asso – R$ 1.100,00

29 e 
30 28 e 29



CURSOS TÉCNICOS ALMACO 2022

CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS

26 e 27 de Abril



CURSOS TÉCNICOS ALMACO 2022

FEEDBACK DOS CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS – 21 A 24 DE MARÇO

21/03 – Introdução aos compósitos poliméricos 22/03 – Processo de laminação manual

23/03 – Processo de RTM e RTM Light

24/03 – Processo de saco de vácuo, infusão e MPF



CURSOS IN COMPANY 2022

Curso de Introdução aos compósitos poliméricos

25/03 em Bento do Sul / SC

29/03 – Introdução aos compósitos poliméricos – 8h às 12h
30/03 – Processo de Laminação Manual – 8h as 12h
05/04 – Processo de RTM e RTM Light
06/04 – Moldes para processamento produtivo de materiais 
compósitos – 8h as 12h 



CURSOS IN COMPANY 2022

Curso de Compósitos Avançados

12 e 13 de abril em Bento do Sul / SC



CURSOS IN COMPANY 2022

WEBINAR ALMACO – PARKER LORD

Erika Bernardino Aprá, presidente da ALMACO, conversou com Gabriel Matos da Silva, supervisor de vendas e assistência 
técnica da Parker Lord, e Paulo José Pigatto, fundador da Pigatto Distribuidora

Em pauta, as vantagens das aplicações de compósitos combinadas com adesivos estruturais.

https://www.linkedin.com/in/ACoAABhc9nkBkb1pG5DnsgW9y6PSOuZkR-cnTv0
https://www.linkedin.com/in/ACoAABgLpsABdy6KaG3Ic6QawIIx8zEzPaLq-tk


AÇÃO ALMACO

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPÓSITOS – NOVA TURMA DIA 09/04/2022
Parcelas de R$ 2.450,00 para coordenação da ALMACO

Inscrições abertas

8 inscritos





ALMACO 40 anos: uma história de fibra (e resina)

Vídeos: divulgação nas redes sociais de vídeos curtos de associados (antigos falam sobre a importância da entidade; novos
falam sobre suas expectativas) e ex-presidentes sobre a associação. No Top of Mind, parte desses depoimentos será usada
no vídeo especial de fim de ano;

• Rodrigo Braga – Owens Corning
• Daniel Pilz – Cogumelo
• Gilmar Lima – G12
• Waldomiro Moreira – Global Composites
• Antônio Carvalho
• Giorgio Solinas – Texiglass
• Esteban Tous – ALMACO Colômbi



ALMACO 40 anos: uma história de fibra (e resina)

Memória: garimparemos nos arquivos da associação fotos, documentos e objetos que fizeram parte da
trajetória da ALMACO. Divulgação dos principais nas redes sociais.

TBTs todas as quintas . Ótimo engajamento para ALMACO



ALMACO 40 anos: uma história de fibra (e resina)

JEC NEWS

A produção do JEC NEWS*, boletim eletrônico editado diretamente da JEC World, maior feira da indústria global
de compósitos – neste ano, acontece entre os dias 02-05/05, em Paris.

Além de três edições diárias do boletim enviadas para um mailing de cerca de 15 mil e-mails, faremos uma
ampla cobertura em nossas mídias sociais durante todo o evento. Informações em primeira mão, bastidores,
participação das empresas brasileiras e tudo o que de mais importante acontecer na JEC World farão parte do
nosso trabalho.

Para viabilizar essa ação, estamos comercializando cotas de patrocínio que garantirão os seguintes benefícios:

- Logo (+ link) nos três boletins eletrônicos enviados para um mailing de cerca de 15 mil e-mails válidos;
- 1 post nas redes sociais da ALMACO (sugestão: vídeo de até 1 minuto com o representante do patrocinador
falando sobre sua empresa e convidando os seguidores da ALMACO a acompanhar a cobertura da JEC World);
- 5% de desconto nas ações promocionais da ALMACO ao longo de 2022.

Cada cota tem o valor de R$ 3.500,00 e pode ser paga em até três vezes, a partir de março.



ALMACO 40 anos: uma história de fibra (e resina)



ALMACO 40 anos: uma história de fibra (e resina)

Boletim
JEC 

News



AÇÕES ALMACO

Unicamp Compósitos – Evento ALMACO na universidade

Fechei com a Unicamp Compósitos um evento presencial no dia 12 de maio das 16h30 às 18h30 dentro da 
universidade em Campinas/SP.

O foco deste evento é mostrarmos cases de sucesso em aplicações em compósitos para os engenheiros que 
fazem parte deste grupo. Participarão deste evento as seguintes empresas

16h30 – Luiz Fernando Barbi – Texiglass
17h00 – ENMAC
17h30 – Owens Conring
18h00 – Stringal
18h30 – Gabriel  Matos da Silva – Parker Lord



COMITÊ ALMACO DE PULTRUSÃO

AÇÕES ALMACO – COMITÊ PULTRUSÃO

GUIA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PULTRUDADOS

Aprovado em reunião feita em 08 de março a criação do manual que servirá 
como parâmetro para instalação e manutenção dos produtos feitos em perfis 
pultrudados.

Empresas transformadoras participantes:

• Cogumelo

• Enmac

• Stratus

• NOV

Convocamos todos os fabricantes de matéria prima envolvido no projeto 
passado.

A reunião será no dia 12 de maio as 9h30. 



AÇÕES ALMACO – COMITÊ PULTRUSÃO

CRONOGRAMA DE TRABALHO

08 de março até 07 de abril – Os participantes do comitê irão se reunir internamente e propor os tópicos que deverão ser abordados no

guia

07 de abril – Reunião online para que cada empresa apresente sua proposta, definição dos temas que serão abordados e divisão de

conteúdo que cada empresa escreverá

12 de maio – Reunião para definir os capítulos do Guia, quais empresas ficarão responsáveis para escrever cada capítulo e discussão entre 

os presentes sobre o conteúdo. Aprovação dos custos da SLEA Comunicação.

09 de junho – Textos finalizado e participação do Silvio de Andrade, SLEA Comunicação, para dúvidas e esclarecimento. Aprovação dos 

custos da SLEA Comunicação.

09 de junho até 16 de agosto – Tempo de editar, diagramar e criar layout do Guia.

16 de agosto – Reunião para apresentação do layout e material diagramado para correções e alterações.

14 de setembro - Data prevista para entrega do Guia de instalação e manutenção de pultrudados



AÇÕES ALMACO

Webinar em parceria com a ABPP, Bell-Wright, Câmara do comércio ÁrabeBrasileira – 13/04 

No dia 13 de abril às 9h teremos o 2º Webinar em parceria com a ABPP, Bell-Wright, Câmara do comércio 
ÁrabeBrasileira . Neste evento abordaremos o tema de construção civil mais especificamente chapas para 
fechamento de galpões.

Convidei a empresa Fibralit / Sulfibra  para ser o palestrante e 

Representar o nosso mercado.

https://youtu.be/3DZqlSfjwfI

https://youtu.be/3DZqlSfjwfI


Indicadores de Desempenho do Mercado Brasileiro de Compósitos

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2022

• Periodicidade: semestral (agosto 2022 e janeiro 2023)

• 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 2022

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 2022

• Custo para os 2 boletins (agosto de 2022 e janeiro de 2023):   R$ 30.000,00

• Forma de pagamento – 10 parcelas de R$ 3.000,00 a partir de abril de 2022 à janeiro de 2023

• O valor de R$ 3.000,00 será dividido igualmente pelo número de empresas investidoras. Por exemplo, se 
tivermos 10 empresas investidoras o valor será de R$ 300,00 por mês para cada uma

EMPRESAS INVESTIDORAS ATÉ O MOMENTO

1. Polynt Reichhold
2. Novapol
3. Owens Corning
4. Gatron
5. Parker Lord
6. Ineos
7. Redelease



Indicadores de Desempenho do Mercado Brasileiro de Compósitos

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2022



Jantar de relacionamento – 15 de agosto

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2022

A ideia neste dia é que as empresas possam levar seus clientes, fornecedores e parceiros para um jantar de 
relacionamento antes da Feiplar. É uma ótima oportunidade para estreitar relacionamento com seus clientes, fazer um 
networking eficaz e ter um ambiente descontraído para confraternizar.

Sala Espelho – Restaurante Vicolo Nostro

Rua Jataituba, 29 - Brooklin



PODCAST ALMACO DIRETO DA FEIPLAR – 16 A 18 DE AGOSTO

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2022

A ALMACO criará durante a FEIPLAR, que acontecerá de 16 a 18 de agosto, o PODCAST ALMACO. Em nosso
espaço de 35 m² criaremos um estúdio de gravação e divulgação das novidades sobre os nossos materiais.

Teremos 4 podcasts por dia e divulgaremos o vídeo aoi vivo em nosso youtube e com o apoio na divulgação
nas nossas páginas no Linkedin, Facebook e Instagram. Cada material terá a duração de até 30 minutos e será
um bate papo entre um apresentador contratado, a empresa investidora e um cliente ou parceiro da mesma.

O valor do investimento será de R$ 5.000,00 e dará direito à:

- Divulgação em nossas redes sociais sobre a participação da empresa (2 posts antecipados);
- Ajuda na elaboração das perguntas para o dia da gravação;
- Gravação e divulgação do podcast de até 30 min ;
- Divulgação da chamada do PODCAST em nossass plataformas digitais da associação.



AÇÃO ALMACO

PRÊMIO TOP OF MIND 2020 E 2021

Os vencedores do prêmio top of mind de 2020 e 2021 já podem retirar seus troféus na ALMACO.



AÇÃO ALMACO

Reunião com a gerente dos setores de Engenharia Avançada e 
Automotivo do Ministério de Comércio Internacional do Reino 

Unido – 19/04 às 14h
A idéia é verificar a possibilidade de parcerias entre a ALMACO ao ecossistema do Reino 

Unido



AÇÃO ALMACO

Reunião com Matheus Eurico Soares de Noronha, coordenador 
do GT de Offshoree com o Sandro Yamamoto, Diretor executivo 

da ABEeólica no dia 12 de abril.

Firmamos uma parceria entre as associações e vamos assinar um 
acordo de cooperação  no início de maio.



AÇÃO ALMACO



AÇÃO ALMACO



AÇÃO ALMACO



AÇÃO ALMACO



PRÓXIMA REUNIÃO - 18 de maio de 2022

AÇÕES


