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                 ........Pensamos e atuamos globalmente..........  



Dados de Mercado 
Almaco 





(*) estimado 



(*) estimado 



Industria da Transformação 



Ferramentas 
Moderna Gestão 

•  Analise SWOT / Benchmarking 
•  Planejamento de Marketing (4 P’s – 

Produto/ Praça / Preço / Promoção 
•  Capacitação Funcional 
•  Tecnologia da Informação 
•  Gestão de Custos e Fluxo de Caixa 
•  Gerenciamento por Processos 
•  Alianças estratégicas em Mercados 

e Tecnologia 
•  Etc…Etc… 



Célula de 
Sobrevivência 



Célula de Sobrevivência F1 



Materiais Compósitos 

eu não 
 

sou 

    material 

substituto 

eu sou a solução!!!!! 
 



Substituições clássicas 

Dodge Dart Le Baron 1978 Paralamas Yamaha DT180 



Passado distante…. 



Porque Compósitos? 
•  Permitem obter distintos aspectos em 

requerimentos de projeto sob demandas 
específicas e formas 

•  Permitem soluções de engenharia em redução de 
peso e inigualável relação peso/resistência 

•  Vantagens: 

-  Resistência a tração de 4 a 6 vezes superior ao aço 
e aluminio estruturais; 

-  Resistência e fadiga e ao impacto 

-  Elevada resistência química e a combustão 

- 100% Reaproveitáveis  



Porque Compósitos? 



Resistência mecânica 
específica versus temperatura 



Historia Recente 



Curva de amadurecimento de 
materiais industriais de 

desempenho 

•  Círculo vicioso da falta de previsibilidade 
de comportamento mecânico e químico a 
falhas catastróficas (quebra) gerava a 
falta de credibilidade…. 



Estudos de inferfase - 
adesao matriz / reforço 



Hoje: Domínio do 
conhecimento 



Domínio do Conhecimento 
Flow Index 

http://www.barracudacomposites.com.br/noticias_2013.htm 



Análise de Desempenho 



Preparação testes 
Desempenho 



Validação 

Análise de desempenho 



Análise de 
desempenho 



Agusta Westland 



Mag-lev 



Automotivo – 
Prepregs Carbono 



Oportunidades 

•  Energia, óleo e gás 

•  Recuperação de patologias em estruturas de 
concreto 

•  Recuperação de tubulações e galerias de 
águas pluviais  

•  Recuperação estrutural de tanques de aço 
deteriorados por corrosão e com perdas de 
propriedades mecânicas. 



                                     Obrigado! 
waldomirosmoreiraglobalcomposites.com.br 
           www.globalcomposites.com.br 

Dream it, 
 plan it, do it  

in composites materials! 
Sonhe,  

planeje e execute 
 em materiais compósitos! 


