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Um novo ciclo
 
Muito falamos do vidro e suas infinitas possibilidades, mas há um 
componente que tem cada vez mais ganhado espaço nos projetos e 
andado lado a lado ao protagonismo do vidro: as ferragens. Na ma-
téria de capa desta edição mostraremos a evolução deste mercado, 
como o produto é desenvolvido, seus processos de produção e o que 
mudará com a criação da norma inédita de ferragens para vidro. 

Quando um ciclo se fecha e um novo ano inicia, as energias são re-
novadas e criam-se novas expectativas. Perguntamos aos players do 
setor o que eles esperam do segmento vidreiro para 2018 e os planos 
de cada empresa para este processo de recuperação. As feiras bianu-
ais que acontecem neste ano, a Glass South America e a Fesqua, vão 
agitar este processo de recuperação. Veja o que já está definido para 
as edições de 2018 e algumas empresas participantes. 

Nesta edição, trazemos também um “Papo Direto” com José Domingos 
Seixas, presidente da Abravidro, que, após dois mandatos consecuti-
vos de Alexandre Pestana, assumiu a presidência da associação. Há 
46 anos no mercado vidreiro, Domingos, em sua gestão, tem o prin-
cipal objetivo de unir toda cadeia.

Na seção “Produtos” o tema da vez é a ‘molas’. Apresentamos algu-
mas marcas consolidadas neste segmento e seus modelos de mola 
para piso e aérea. Conheça ainda a trajetória da fabricante de fitas 
adesivas Adere, que está completando 50 anos de atuação, e da pro-
dutora de vidros impressos UBV – União Brasileira de Vidros, além 
dos projetos inspiradores das seções “Arquitetura e vidro” e “Vidro 
e design”.
 

Boa Leitura!
Tatiane Mouradian - Editora
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*Diogo Ortiz é publicitário, fundador da revista Vidro Impresso e diretor do 

Grupo OC. Tem mais de 16 anos de experiência na área comercial e passou 

por empresas de renome, como Ambev, Santander e o Grupo colombiano 

Carvajal. Atua há 10 anos no setor vidreiro.

Diogo Ortiz*

O segmento vidreiro dominou o mercado da 
construção na última década. Porém, os anos 
de 2016 e 2017 não foram fáceis e trouxeram 
grandes desafios, que obrigaram as empresas 
a se reinventarem e olharem no detalhe todos 
seus processos em busca de melhorias. O resul-
tado é um segmento mais fortalecido para viver 
tempos melhores. A expectativa é de um 2018 
melhor, em um processo contínuo de recupera-
ção. 2017 já foi melhor que 2016, e neste ano o 
cenário segue mais animador. 

Relatórios econômicos anunciam números mais 
otimistas e a retomada do crescimento do País. 
Estes dados podem ser observados na prática, 
pois, além de 2017 ter sido um ano de menos 
turbulências que o anterior, neste final de ano 
o mercado começou a reagir através de uma 
maior movimentação do varejo, um sinal de que 
outros setores da economia possam seguir pelo 
mesmo caminho. O mercado da construção, o 
que mais reflete em nosso setor, também apon-
ta para um crescimento. Entre os players do se-
tor, a maior parte está otimista, fazendo inves-
timentos e apostas. O que ainda preocupa é a 
instabilidade do cenário político, com a indefini-
ção das eleições 2018. 

A crise provocou transformações no mercado e 
no consumidor, que hoje está mais exigente e 
analisando melhor na hora de gastar. Sem con-
tar a invasão dos produtos chineses, uma con-
corrência forte com preços quase impossíveis 
de serem combatidos. Porém, todos estes de-
safios tornaram as empresas mais assertivas e 

Retomada do
crescimento

qualificadas, estimulou a criatividade e a ampliou a 
visão dos profissionais para outras oportunidades 
de negócios.

Quanto à qualidade dos produtos e obras, vemos 
uma evolução, com, além do olhar mais exigente 
do consumidor, uma busca maior dos profissionais 
por qualificação, as empresas fabricantes em pro-
cessos mais rigorosos e o mercado sendo regido 
por normas mais claras. Quem sobreviveu às últi-
mas turbulências, aos altos e baixos, com dedica-
ção e profissionalismo se adaptou às mudanças e 
investiu em melhorias, agora, mais fortalecido, irá 
começar a colher os frutos deste processo.
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Acesse

O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Cotação online

Fique por dentro das novidades

Acompanhe nossas
redes sociais

/revistavidroimpresso /revistavidroimpresso @vidro_impresso

www.vidroimpresso.com.br

Online

Encontre-nos nas redes sociais:

Você já conhece o cotador do Guia de Fornecedores Vidro 
Impresso? A ferramenta oferece a possibilidade de esco-
lher os produtos de seu interesse, fazer a cotação de pre-
ços para poder comparar e escolher o que vai incluir no 
seu carrinho de compras. Acesse:

vidroimpresso.com.br/cotacao-de-produtos

Cadastre-se em nosso portal e faça parte da lista VIP para receber em primeira mão dicas 
de produtos, notícias, projetos e novidades do segmento. Acesse:

www.vidroimpresso.com.br

A revista Vidro Impresso está presente nas 
principais redes sociais, especialmente 
no facebook, onde publicamos projetos 
inspiradores, dicas de instalação e novidades 
da indústria vidreira. Curta nossa fan page e 
acompanhe nossas notícias neste ambiente 
mais dinâmico e interativo.

facebook.com/revistavidroimpresso
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@vidro_impresso

• Garantia de fábrica
• Atendimento especializado
• Peças de reposição
• Pronta entrega
• Rede exclusiva de parceiros

VANTAGENS PARA O VIDRACEIRO

ideiaglassideiaglass.ferragens

(11) 3016-9300
www.ideiaglass.com.br

• 1a marca de prolongador regulável no País
• Sustenta até 200 kg
• Único com furação oblonga
• Regulagem de 35 a 50mm
• Instalação prática 

• 1o Box de roldanas aparentes no Brasil
• Todas as peças são cromadas
• Kit completo de montagem
  com parafusos e chaves
• Fácil instalação

A SOLUÇÃO ESTÁ NA IDEIA.

SEU CLIENTE  DESEJA,
INOVAÇÃO, QUALIDADE,
E GARANTIA?
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Vida urbana na
paisagem 

Vida urbana na

montanhosa

arquitetura e vidroarquitetura e vidro
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C
oncebido com o objetivo de aproximar o estilo de vida 
urbano à paisagem rural de Chongqing Shi, na China, 
o projeto do centro comercial Chongqing Central Park 
Life Experience Center criou espaços fluentes em meios 
às montanhas da região.

Com quase 3 mil metros quadrado de área, o edifício projetado 
pela equipe do arquiteto chinês Gad Hangzhou foi implantado na 
parte mais alta de uma área bastante privilegiada do terreno para 
marcar sua presença na paisagem, assim como a paisagem tam-
bém é introduzida sutilmente no interior do edifício.

A entrada principal está ligeiramente recuada da fachada. Com 
um grande espelho d’água e múltiplas áreas verdes distribuídas 
em vários níveis, o projeto se configura como uma grande praça 
pública aberta para a cidade.

Fachada toda 
de vidro de 
centro comercial 
na China, com 
diferentes 
nuances de 
translucidez e 
opacidade, cria 
uma atmosfera 
rica em luz e 
sombra
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Seis diferentes edifícios foram implantados ao redor de um pátio interno 
com um layout dinâmico e envolvente. O edifício foi modulado de forma 
a criar uma organização dos espaços, proporcionando uma experiência es-
pacial dinâmica e interativa para os visitantes.

A fachada toda de vidro, com diferentes nuances de translucidez e opaci-
dade, cria uma atmosfera rica em luz e sombra. O espaço interior foi pro-
jetado com um pé-direito altíssimo para conforto dos usuários e imponên-
cia do projeto arquitetônico, o que também contribui para disseminar a 
iluminação natural.

Sua leve cobertura de 27 metros de comprimento com apenas 35 
cm de espessura parece flutuar sobre o edifício, permitindo uma 
ampla iluminação natural dos espaços interiores.

Os elementos estruturais e os componentes do edifício enfatizam 
as características requintadas e delicadas do espaço. A paisagem 
montanhosa do entorno é simulada através dos blocos poligonais 
que compõe o edifício, principalmente através dos dois blocos da 
entrada.



ROAPLAS

Eixo Aço Inoxidável

Exclusivo sistema de regulagem

Carrinho com duplo rolamento
para dar maior estabilidade

Rápida instalação com
vidro padrão

Dupla trava de segurança
da porta

Dispositivo de segurança
de eixo

Custo benefício

Resistência dos perfis

Acessórios 100% latão cromado

Novo sistema de fixação para vidro

Rua Conde Prates, 541 | Mooca - SP - Brasil
(11) 2076-9977 | roaplas.com.br
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Os canteiros parecem estar invertidos, crian-
do espaços vazios entre os blocos. As paredes 
divisórias se apropriam da luz e de materiais 
leves para configurar um espaço “virtual”. O 
próprio centro comercial funciona como uma co-
nexão entre os blocos. Elementos de pedra e 
madeira são responsáveis por definir uma rede 
de espaços que se articulam entre si. 

Enquanto isso, criam-se “pontes” de cone-
xão entre cada um destes espaços, que não 
servem apenas para conectar os diferentes 
espaços, mas também para transformar este 
grande vazio em pequenos espaços de estar 
e convívio que proporcionam um ambiente 
agradável e aconchegante para os visitantes. 
O design de todos os espaços é leve, dinâmi-
co e poético.
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Vidro e
Alumínio
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R
esidência na Tailândia é formada 
por cubos empilhados de mate-
riais distintos, uma caixa sólida, 
uma de alumínio e outra de vi-
dro. A construção se desenvolve 

em ângulos retos em forma “H”, que abra-
ça e abre a casa para a paisagem. Todo es-
paço interno está conectado aos espaços 
externos, repletos de verde, e a simplicida-
de de cada pátio potencializa a experiência 
de estar próximo à natureza. 

Os grandes painéis de vidro aplicados nas 
limitações da estrutura dividem espaço 
interno e ambiente exterior de forma su-
ave, em uma transição pouco perceptível, 
assim como a ligação com o pátio central 
e piscina da própria casa. 

Formada por cubos 
de alumínio e 
vidro, casa de 1.500 
metros quadrados 
localizada na 
Tailândia promove 
transição quase 
imperceptível  entre 
as áreas internas e a 
paisagem verde
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O projeto do Ayutt and Associates  design 
(AAd) combina a arquitetura moderna 
com conforto dos usuários, proporcionan-
do uma boa ventilação e proteção contra 
o calor. Situada um único terreno no su-
búrbio de Bangkok, em Phutthamonthon 
Sai3 Road, a casa abriga 3 famílias de 3 
gerações: avós, filhas e neto.

arquitetura e vidro
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A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

contato@acavacessorios.com.br
www.acavacessorios.com.brFone: (19) 3274-1717

Rua São Luis do Paraitinga, 1338 - Jd. do Trevo - Campinas/SP
“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor” Prov. 16:1

Enviamos para todo o Brasil!

Chapas e Acessórios para Box Comum Escovas de Vedação

Tela Mosquiteiro Nylon e Fibra de Vidro Silicone Acético/ Neutro

Kit para Box de Vidro/ Engenharia (Glasskit) Borrachas EPDM

Ferragens para Vidro Temperado (Latão, Alumínio e Polímero) Acessórios Linha Pele de Vidro/ Suprema/ Convencional/ Gold/ Mega
Acessórios para Envidraçamento de SacadaPorta Sanfonada

A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

Há mais de 20 

anos no mercado
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O resultado atendeu aos requisitos dos pro-
prietários de ter uma interação com a área 
externa sem perder a privacidade. Para isso, 
a fachada de alumínio de frente para a rua é 
quase uma parede cega. A fachada posterior 
é uma fachada sólida, enquanto o outro la-
do do pátio interno abre-se livremente para 
um grande e ensolarado jardim e a piscina. 
As janelas são grandes e podem ser total-
mente abertas, como telas gigantes que en-
quadram a paisagem. 
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H
á 46 anos no mercado do vidro, José Do-

mingos Seixas assumiu, em meados de 

2017, a presidência da Abravidro (Asso-

ciação Brasileira de Distribuidores e Processado-

res de Vidros Planos), após dois mandatos conse-

cutivos de Alexandre Pestana. O executivo já foi 

diretor da associação e presidente, em 2015, do 

Sincavesp (Sindicato do Comércio Atacadista de 

Vidros Planos, Cristais e Espelhos do Estado de 

São Paulo), além de ter uma longa atuação em 

uma das mais tradicionais e antigas empresas do 

mercado, a Cyberglass. Sua gestão está pautada 

no objetivo de unir toda a cadeia vidreira.

União da
Cadeia Vidreira
José Domingos Seixas
Presidente da Abravidro

“Este ano, também passamos 
por graves problemas como 
os aumentos sucessivos da 
matéria-prima e até mesmo 
falta de vidro. A Abravidro e 
as entidades regionais fizeram 
forte pressão junto às usinas, e 
os processadores restabeleceram 
aos poucos seus estoques. Com 
isso, o mercado começou a 
registrar uma discreta melhora 
no mês de novembro”.

Conte-nos sobre sua trajetória profissional, desde o iní-
cio de carreira e atuação na Cyberglass.

Trabalho no vidro há 46 anos. Iniciei essa jornada com 
meu pai, naquela época em que se carregava vidro na 
mão e se cortava com diamante. Vivenciei vários mo-
mentos de mudança e transformação em nosso mer-
cado quanto ao acesso à matéria-prima, formação das 
indústrias de processamento, entrada de novos fabrican-
tes, aumento do consumo de vidro e, por último, esse 
momento de retração da nossa indústria, desde 2015. 
A Cyberglass foi fundada com o nome Seixas e Cia pe-
lo meu avô, e a empresa completa 93 anos em 2018. A 
mudança para Cyberglass ocorreu há doze anos. Ho-
je, meus sobrinhos Rodrigo e Gláucia já representam a 
quarta geração da família no negócio.

Como encara a responsabilidade de assumir a presidência 
desta importante associação, após dois mandatos conse-
cutivos do último presidente, Alexandre Pestana?

É um grande desafio, sem dúvida, em especial pelo mo-
mento difícil que nosso setor está atravessando nos últi-
mos anos. A minha entrada no mundo do associativismo 
se deu justamente na gestão do Alexandre Pestana, pessoa 

que admiro muito e que fez um excelente trabalho à fren-
te da entidade. A capacidade da Abravidro de contribuir 
com o desenvolvimento de nosso setor me motivou muito.

Qual sua avaliação sobre os seis primeiros meses dessa 
nova gestão? Quais os planos já executados e desafios 
enfrentados?

2017 foi repleto de grandes desafios para a indústria vi-
dreira. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, 
a Abravidro não abriu mão de realizar o Simpovidro, 

papo direto
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maior encontro do setor vidreiro no Brasil. Consideran-
do o cenário econômico e seus impactos no nosso setor, 
decidimos adequar o evento ao momento e reunimos 
516 participantes – número que superou a meta inicial 
de 450 pessoas. Este ano, também passamos por graves 
problemas como os aumentos sucessivos da matéria-pri-
ma e até mesmo falta de vidro. A Abravidro e as enti-
dades regionais fizeram forte pressão junto às usinas, e 
os processadores restabeleceram aos poucos seus esto-
ques. Com isso, o mercado começou a registrar uma dis-
creta melhora no mês de novembro.

O que tem mudado na nova gestão e no que ela se dife-
re e/ou agrega em relação à anterior? 

Desde o início do meu mandato tenho dito que vou tra-
balhar com um objetivo: unir toda a cadeia vidreira. A 
base será fazer com que as usinas de base conversem 
com transformadores e que os transformadores conver-
sem com vidraceiros – um trabalho iniciado na última 
gestão. E isso já está acontecendo. Represento uma clas-
se e, junto com a diretoria, tenho buscado não apenas 
uma, mas várias soluções. Tenho acompanhado os pro-
jetos pessoalmente e dividido tarefas para que não fique 
tudo concentrado apenas no presidente.

Qual sua avaliação sobre o período de retração do mer-
cado de processamento do vidro depois de um grande 
crescimento?

O ano de 2017 ficará marcado como um dos piores da 
história do mercado vidreiro. Acho que ninguém tem a 
solução para a crise, mas precisamos nos movimentar 
e nos mobilizar para viabilizar a nossa atividade ape-
sar das dificuldades. Existe uma política de governo 
que não está clara, de impostos malcobrados em nosso 
setor, gerando um desequilíbrio muito grande e esti-
mulando a competição desleal. Por outro lado, acredi-
to que a crise não é só econômica — é política e social 
também – e a Abravidro tem muito a contribuir com 
educação, disseminando conhecimento em várias fren-
tes de trabalho.

Qual a expectativa de crescimento do setor para 2018?

A economia brasileira começa a registrar melhora, as 
perspectivas vão ficando mais favoráveis e o ano novo 
já passa a ser encarado como uma real oportunidade de 
voltar a crescer, mesmo que em patamares mais tími-
dos. Em 2018, a Abravidro continuará a trabalhar no de-
senvolvimento de nosso mercado. Elaboração e revisão 
de normas técnicas, cursos de especialização, consulto-

ria no processo de certificação, o melhor conteúdo so-
bre o mercado, combate à sonegação fiscal, consultorias 
técnica e jurídica, e a defesa dos interesses dos proces-
sadores e distribuidores são algumas das atividades que 
estão em nossa pauta.

Quais são os projetos da Abravidro em seu mandato pa-
ra alavancar o segmento?

Há muitos projetos sendo realizados, mas ainda temos 
quase noventa iniciativas diferentes a serem levadas 
adiante. Meu maior objetivo é manter as rotinas e colo-
car em prática tudo aquilo que já foi planejado. Vamos 
profissionalizar cada vez mais nosso setor e isso inclui, 
principalmente, a participação dos vidraceiros, profissio-
nais fundamentais para essa evolução.

O mercado deu um grande avanço com a CB37 e tem 
evoluído muito nos últimos quanto à preocupação e 
disseminação das normas técnicas, além da facilidade 
de acesso hoje deste processo para todos os elos da ca-
deia. Como avalia essa evolução?

Nenhum setor se desenvolve se não tiver referências 
técnicas estabelecidas. Essa sempre foi a motivação da 
Abravidro, que desde 1998 é sede do Comitê Brasileiro 
de Vidros Planos (ABNT/CB-37), órgão responsável por 
desenvolver e atualizar as normas técnicas relacionadas 
aos vidros planos sob responsabilidade da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em função desse 
trabalho, o setor vidreiro conta com parâmetros técni-
cos atualizados para utilização dos vidros planos com 
segurança, além de poder explorar o produto em todas 
as suas potencialidades.

“Desde o início do meu mandato 
tenho dito que vou trabalhar com 
um objetivo: unir toda a cadeia 
vidreira. A base será fazer com 
que as usinas de base conversem 
com transformadores e que os 
transformadores conversem 
com vidraceiros – um trabalho 
iniciado na última gestão. E isso 
já está acontecendo”.
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papo direto

“O modelo tributário do vidro 
plano é um pouco deturpado, 
sujeito a interpretações que 
geram competição desleal, 
dificulta a fiscalização e estimula 
a informalidade. O ideal para 
nossa categoria seria o sistema 
monofásico, no qual todos os 
impostos seriam recolhidos 
pelo primeiro elo da cadeira 
produtiva, logo no fornecimento 
da matéria-prima”.

O que ainda pode ser feito para que mais profissionais 
acompanhem as normas e aplique as orientações de 
forma mais efetiva e abrangente?

O conhecimento em relação ao conteúdo da norma está 
aumentando juntamente com o crescimento da capaci-
tação e da profissionalização do setor. Isso é resultado, 
em grande parte, das várias ações que têm sido feitas 
pela Abravidro para que a norma seja aplicada. Os trei-
namentos técnicos direcionados para diversos públicos 
como estudantes de engenharia e arquitetura, enge-
nheiros, arquitetos e vidraceiros são exemplos disso. 

A associação ministra treinamentos e apresenta a NBR 
7199 ao Corpo de Bombeiros de vários Estados do Brasil, 
para que os vidros utilizados nas edificações sejam ave-
riguados na avaliação de projetos e durante a vistoria 
para emissão do Auto de vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB), documento obrigatório para a obtenção do 
Habite-se. É uma forma de as corporações incluírem a 
NBR 7199 em suas instruções técnicas, verificando se os 
vidros estão adequados a cada aplicação e garantindo a 
segurança dos usuários. 

Outra conquista importante foi viabilizar junto à ABNT 
a participação remota, pela Internet, nas reuniões das 
comissões de estudo. Essa era uma demanda antiga da 
sociedade e uma bandeira da Abravidro para permitir a 
cooperação de empresas do País todo. Importante des-
tacar ainda a presença cada vez maior de vidraceiros 
nas comissões de estudos. A participação desses profis-
sionais em reuniões vem crescendo e eles também têm 
discutido as normas técnicas em grupos de WhatsApp, 
o que mostra que estão mais preocupados com o tema. 
Tudo isso contribui para o cumprimento da norma.

 

Quais são as principais carências e entraves do mercado 
de processamento do vidro e do segmento vidreiro em 
toda extensão de sua cadeia que impedem um cresci-
mento maior?

As principais dificuldades estão no desconhecimento 
dos atributos do vidro por parte dos mais diversos pú-
blicos, o que envolve também alguns elos de nossa ca-
deia produtiva. Afinal, nem sempre o vidro mais barato 
proporciona a maior economia ao usuário, mas poucos 
conseguem repassar essa situação tão importante ao 
cliente. Para superar esses gargalos, é preciso investir 
em projetos de educação para o vidro, com mensagens 
específicas para cada público. 

 

O senhor afirmou que a questão do desequilíbrio da 
carga tributária é um dos principais focos do planeja-
mento de seu mandato. Explique, por favor, quais são 
os principais problemas e como eles afetam o setor.

O modelo tributário do vidro plano é um pouco detur-
pado, sujeito a interpretações que geram competição 
desleal, dificulta a fiscalização e estimula a informalida-
de. O ideal para nossa categoria seria o sistema monofá-
sico, no qual todos os impostos seriam recolhidos pelo 
primeiro elo da cadeira produtiva, logo no fornecimen-
to da matéria-prima. Tentamos por um momento levar 
isso até Brasília, mas nos deparamos com inviabilidade 
técnica de implementação. Hoje, estamos pleiteando a 
equalização do Imposto sobre produtos industrializados 
(IPI). A ideia é aumentar a alíquota desse imposto na ba-
se e reduzir o porcentual na indústria de transformação, 
estimulando a completa formalização das operações e 
proporcionando facilidade de controle do mercado. Nes-
se momento, é nisso que a Abravidro está trabalhando, 
junto com a Abividro, que é representante das usinas de 
base.

 

O que de fato a Abravidro tem buscado e quais são as 
expectativas de melhorias neste sentido? Comente as 
ações da associação e parcerias. 

A Abravidro busca unir não apenas processadores e dis-
tribuidores, mas também usinas de base e vidraceiros, 
fazendo com que essa união promova desenvolvimento 
do mercado. Além disso, a associação tem como premis-
sa disseminar conhecimento a todo o setor vidreiro, ofe-
recendo qualificação e especialização para profissionais 
das mais diversas áreas do mercado.
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Peça importante para 
proteger as portas de 
vidro em sua rotina de 
movimentação, as molas 
podem ser instaladas 
no piso ou serem aéreas. 
Apresentamos a seguir 
algumas opções oferecidas 
pelas principais empresas 
do segmento e suas 
funcionalidades

A
s molas são uma importante solução para evitar 
que as portas de vidro sejam danificadas por movi-
mentos bruscos, feitos por usuários ou pela força 

do vento. “As molas hidráulicas têm uma importante fun-
ção ao serem instaladas nas portas de vidro, pois atuam 
como dispositivos de fechamento automático, sendo ge-
ralmente utilizadas em ambientes onde a porta deve ser 
mantida fechada, por segurança ou climatização”, define 
Cristine Duso, coordenadora de Marketing da Soprano 
Fechaduras e Ferragens.

Aplicadas em portas de residências, escritórios ou empre-
endimentos comerciais, podem ser aéreas ou fixadas no 
piso. “As molas aéreas possuem um processo de instala-
ção mais simples quando comparado às molas de piso, is-
so se dá em virtude do peso das portas, de forma a levar 
toda a segurança ao cliente e aos transeuntes do ambien-
te”, ressalva Cristine.

MO
  LAS

PARA VIDRO
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A Soprano possui modelos de mola aérea e de mola para 
piso. Entre as molas aéreas destacam-se os modelos A300 
e A530 em função do seu sistema único de regulagem, 
pois seu braço com dois fusos permite ao instalador efe-
tuar a regulagem da mola sem retirá-la da porta. A mola 
A300, com força fixa 2, é ideal para portas de aproximada-
mente 900x2100/até 45Kg.

Mola aérea A300

Mola aérea A530

Mola de piso P330

Suporte para mola aérea em 
portas de vidro

SOPRANO

Já o modelo A530 está disponível em três versões, 
que variam conforme força, peso e dimensões da 
porta: com força fixa 2 para portas de aproxima-
damente 850x2100/de 25 a 45Kg; com força fixa 
3 para portas de aproximadamente 1000x2300/de 
40 a 65Kg; e com força fixa 4 para portas de apro-
ximadamente 1100x2400/de 60 a 90Kg. São qua-
tro possibilidades de acabamento: prata, branco, 
preto e ouro.

“Para utilização em portas de vidro, a mola aérea 
da Soprano deve ser utilizada junto ao suporte pa-
ra esta aplicação, sendo facilmente instalada ob-
servando as especificações de cada porta. O mes-
mo processo é adotado para a escolha das molas 
de piso, onde além de observar as características 
anteriores, o cliente deve observar sua porta es-
colhendo entre o eixo Blindex ou Santa Marina”, 
aconselha Cristine.

Para ser instalada no piso, a Soprano possui a mola P330, 
que possui sistema exclusivo de alinhamento do espelho so-
bre o piso e força ajustável de 1 a 4. Indicada para dimen-
sões de 1100x2100, suporta até 120Kg. O modelo possui du-
as válvulas para ajuste da velocidade de fechamento. Outro 
diferencial desta mola, exclusividade da empresa, são dois 
suportes importantes que permitem a regulagem do espe-
lho ao término da instalação. Este sistema pode esconder 
pequenas imperfeições causadas ao quebrar o piso e repa-
rar danos em relação ao alinhamento visual.

O mix de produtos Soprano para o segmento de 
vidro é bastante variado e todos eles se comple-
mentam na instalação de portas de vidro. “Para o 
correto funcionamento de uma mola são necessá-
rios outros complementos instalados na porta de 
vidro, como as fechaduras completas que são co-
mercializados pela Soprano através dos modelos 
Blindex e Santa Marina em uma grande variedade 
de sistemas e cilindros para portas de correr ou 
portas pivotantes”, destaca Cristine, que explica 
que os produtos acompanham manuais de instala-
ção, além dos vídeos técnicos disponibilizados em 
no Youtube, e oferecem ao instalador todo supor-
te para uma instalação qualificada.
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Lançada em 2017, a mola hidráulica para piso Action, distri-
buída pela Arbax, possui garantia de um ano e segue os mais 
rigorosos padrões de qualidade nacionais e internacionais 
por utilizar em sua fabricação materiais nobres de altíssima 
qualidade, que garantem uma maior durabilidade atestada 
pelo Certificado de Conformidade Europeia e ISO 9001 de no 
mínimo 500.000 ciclos. Além disso, a mola Action possui um 
corpo compacto medindo 276(C) x 82(L) x 50(A)mm, e é com-
patível com a maioria das caixas existentes no mercado, faci-
litando a substituição de molas já instaladas.

É a única mola do Brasil que tem exclusivo nível de assentamento da caixa e outros diferenciais como nú-
mero de série individual gravado no corpo da mola para cada peça produzida; capacidade para portas de 
até 100kg; abertura total de 180º com trava em 90º; amortecedor incorporado que propaga ou libera a 
pressão externa causada por humanos ou ventos fortes; duas velocidades de fechamento ajustável por du-
as válvulas independentes; óleo com tecnologia de baixa variação de viscosidade em relação a temperatu-
ra; e eixo Santa Marina blindado, que evita o vazamento do óleo hidráulico e a entrada de água.

Possui ainda design moderno, tampa em aço inox 304 gravada a laser, proporcionando um perfeito acaba-
mento; e caixa com bordas arredondadas que proporcionam o assentamento perfeito e dificultam a entra-
da de água. Até a embalagem se destaca por ter um design arrojado que atende a todas as exigências com 
informação claras e de fácil acesso, juntamente com um manual detalhado e ilustrado com todas as infor-
mações necessárias para a correta instalação. A equipe técnica especializada da Arbax oferece atendimento 
personalizado e o melhor prazo de entrega do mercado.

ARBAX

O mais recente lançamento da empresa é a mola hidráulica de piso Meron 
MHP500, resultado de um upgrade no modelo que já era consagrado no mer-
cado, a MHP300. Com fabricação 100% nacional, a mola hidráulica de piso 
Meron MHP500 utilizou materiais que aumentam ainda mais sua durabilidade 
e resistência, proporcionando menor nível de porosidade e oxidação, o que 
reflete na baixa manutenção das instalações. 

A empresa só utiliza matéria-prima de origem nacional e de qualidade 
garantida, adquirida de fornecedores confiáveis, para garantir maior 
eficiência. Antes da mola Meron MHP500 ir a público ela ficou em uma 
máquina que simula o movimento de abertura e fechamento da porta 
por 6 meses durante 24 horas. O produto passou por mais de 500.000 
ciclos e, mesmo após esse procedimento, não foram encontrados des-
gastes excessivos em nenhum dos componentes.

A mola possibilita fácil regulagem, mais simples e com mais amplitude, além de ser leve e compacta, aju-
dando no carregamento e manuseio. Está disponível nas cores branco, preto, latão polido e inox. A empre-
sa possui o produto a pronta entrega para todo o Brasil, pois repõe seu estoque diariamente, oferecendo 
ainda garantia de funcionamento para trocas e reparos de um ano.

MERON

Mola hidráulica para piso

Mola hidráulica
de piso MHP500
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A BonnaDio apresenta um novo produto em sua 
linha, a Mola Hidráulica de Piso BD60, de força fi-
xa 3 para portas até 95kg. A mola pode ser aplica-
da em portas de vidro, metal ou madeira, simples 
ou duplas. O modelo possibilita ajustes verticais/
horizontais, visando eliminar eventuais problemas 
de contato entre o piso e a porta. Também possui 
um fechamento suave e ajustável, com a possibili-
dade de travamento em angulo de 90° em ambos 
os lados, com força necessária para fechar portas 
equipadas com trinco e fechadura e controle de 
velocidade. Tem opções de eixo Santa Marina (T) 
ou Blindex (E) e tampa em aço inox polido.

BONNADIO

A AWG destaca a mola aérea MA001, com trava pa-
ra manter aberta a 90º e braço com rosca regulável. 
A mola atinge até a força fixa 4, suporta peso de até 
65kg e tem um ano de garantia. A empresa possui 
ainda dois modelos de mola hidráulica para piso. 

A MP003 – Mola Hidráulica Acoplada possui sistema 
que não corta o piso, duas válvulas de regulagens de 
pressão para abertura e fechamento. Aplicável em 
porta de vidro temperado de 8 a 12 mm, suporta pe-
so de até 100kg. O produto foi testado em mais de 
300 mil ciclos e a AWG oferece dois anos de garantia. 
Com capa em aço inox, está disponível nas opções 
polido e escovado.

Já a mola hidráulica MP004, testada em mais de 
500 mil ciclos, possui trava mecânica em 90º, va-
riação de velocidade com fechamento entre 130º 
a 15º e variação de velocidade com fechamento 
entre 15º a 0º. Projetada para portas de dupla 
ação, suporta peso até 100 kg. A empresa ofere-
ce três anos de garantia para este produto.

AWG

Mola hidráulica
de piso BD60

Mola hidráulica
para piso MP004

Mola aérea MP001

Mola hidráulica para piso MP003
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A força dos

     vidros 
laminados
Considerado um 
vidro de segurança, 
o laminado, ao 
contrário do 
temperado, pode 
ser furado e cortado 
depois de pronto

D
e tempos em tempos surge no mercado um produ-
to revolucionário, especialmente quando se trata de 
construção civil e todos os seus segmentos. No caso 

dos vidros, este papel coube aos laminados.  Vidros lami-
nados são “vidros de segurança”, porém, mais modernos. 
“Duas ou mais lâminas de vidro são ‘recheadas’ com uma 
lâmina de polivinil butiral (PVB) ou EVA. A partir disso fa-
zemos o trabalho de beneficiamento, cortando sob medida, 
lapidando e polindo o material”, explica Moacir Polidoro, 
presidente da Polividros Distribuidora. 

Aliás, “beneficiamento” é uma palavra muito adequada, 
pois os vidros laminados trazem inúmeros benefícios. Pa-
ra o consumidor final, o maior diferencial do vidro lapi-
dado é a segurança: em caso de acidente os fragmentos 
de vidro ficam presos na película, que se mantém intacta, 
evitando ferimentos e preservando o ambiente, poupan-
do-o dos estilhaços e outros resíduos. Para quem traba-
lha com vidro, além da variedade de modelos, o vidro 
laminado oferece grande versatilidade de uso, poden-
do ser usado como elemento da estrutura de divisórias, 
portas, janelas, claraboias, para-brisas de carro, vitrines, 
guarda-corpo, fachadas, coberturas (pergolados) e esca-
das, dentre muitas outras aplicações.  

Especializada neste tipo de produto, a Polividros também 
agrega outros tipos de benefícios exclusivos para seus 
clientes quando se trata de vidros laminados. Mão de 
obra especializada, tanto no processo de beneficiamento 
como no transporte, e condições facilitadas de pagamen-
to são alguns dos benefícios oferecidos pela empresa. A 
Polividros possui vidros laminados nas espessuras 3+3 / 
4+4 / 5+5, nas cores incolor, fumê, bronze e verde, e re-
fletivos 4+4. Todos os produtos atendem à norma de Vi-
dro Laminado NBR 14697:2001. 
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“Estamos muito satisfeitos com a aceitação deste produ-
to pelo mercado. A procura é grande e o retorno para 
quem investe tem sido um grande atrativo”, conta Po-
lidoro. O sucesso dos vidros laminados cortados e lapi-
dados comercializados pela Polividros foi, em parte, res-
ponsável pela abertura de novas rotas no estado de São 
Paulo, onde a demanda é grande, tanto em quantidade 
quanto em qualidade.

DICA: Para a instalação 
de laminados, nunca 
utilize silicones ácidos ou 
componentes que contenham 
solventes em sua composição. 
Esses materiais são corrosivos 
e podem atacar o PVB, 
danificando o vidro.

A Polividros dispõe de transporte exclusivo para 
este tipo de produto, tomando todos os cuidados 
necessários para manter a integridade e qualidade 
dos laminados
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Flash

Vitrum 0 oficiliza data de sua ª edição

As datas oficiais para Vitrum 2019 foram anunciadas já no 
início deste ano. A feira internacional especializada em 
máquinas, equipamentos e sistemas para vidro plano e 
oco e em produtos transformados para indústria terá lu-
gar na Fiera Milano Rho, de 01 a 04 de outubro de 2019.  
Em breve as atualizações e notícias sobre a próxima edi-
ção estarão disponíveis no site da Vitrum, juntamente 
com flashbacks para os momentos mais memoráveis da 
edição 2017. O Relatório Final de Vitrum 2017 também 
está em linha em www.vitrum-milano.com.

O relatório reúne todos os números de expositores, vi-
sitantes, países de origem, associações e mídia, além de 
informações detalhadas da edição que ocorreu em Milão, 
Itália, de 03 a 06 de outubro de 2017, como as inovações 
implementadas, os produtos em exibição, todos os mate-
riais promocionais, aplicativos e serviços, atividades dire-
cionadas e novas oportunidades para os expositores.
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A fabricante de vidro plano lançou, no  final do ano passado, 
o Vlog do Vidro Guardian, um projeto com uma série de 11 
episódios em sua primeira temporada, a serem divulgados no 
canal da Guardian do Brasil no you tube, com dicas sobre vi-
dros de controle solar, decoração, instalação, especificações, 
entre outros temas, publicados às quartas-feiras. Já foram 
abordados temas como mitos e verdades sobre o vidro de 
controle solar versus vidro colorido, o uso do vidro em deco-
rações rústicas, a influência do vidro na performance acústica 
dos empreendimentos, tendências em vidros e espelhos na 
decoração, aplicações criativas do vidro e esclarecimentos so-
bre alguns termos, como ASM e retrofit. 

A Guardian ainda patrocinou um web seminário, publicado 
no Portal AECweb, sobre ‘Vidros de controle solar e as ten-
dências em empreendimentos residenciais: como atender à 
NBR 15.757’, apresentado pelo professor do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, Fernando Westphal. 
A gravação das palestras está disponível gratuitamente no 
site Galeria da Arquitetura. “Patrocinar um evento tão im-
portante como este é mais uma ação, dentro de um conjun-
to de iniciativas que estamos promovendo, para atender a 
demanda crescente de profissionais que buscam conteúdos 
relevantes nas mídias digitais”, diz Renato Sivieri, diretor 
de marketing da Guardian.

Guardian discute tendências do 
uso do vidro em web seminário
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Chegou o GIROFLECK, 

o fecho giratório da Mettallfleck!!!

3 Níveis de abertura

FAÇA JÁ SEU PEDIDO

Abertura com movimento 
giratório e de toque 

Facilidade de abertura por 
portadores de necessidades 
especiais

Rápida instalação

Único furo no vidro

Não precisa refilar perfil.

Não entra água e nem vento

Menor nível de ruído
 
Opções de cores 

(41)3020-7400 | (41)3289 7755

MATERIAL: ZAMAC

VANTAGENS DO PRODUTO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

SURPREENDA-SE!

Um grupo de profissionais do segmento, percebendo a ca-
rência por representação e qualificação por parte dos vi-
draceiros em algumas regiões do Brasil, se uniu para criar a 
ABV (Associação Brasileira dos Vidraceiros). Lançada no dia 
09 de dezembro, em evento que reuniu representantes da 
cadeia vidreira, a associação estará sediada em Jundiaí (SP) 
e tem abrangência nacional.

“Acreditamos que avançaremos muito com a ABV, soman-
do forças em todos elos do setor, para irmos muito mais 
além do que fomos até o momento. Infelizmente, no que 
diz respeito a associativismos entre os vidraceiros, herda-
mos um passivo, que não é nosso, mas que fazem muitos 
desacreditarem do trabalho de associativismo”, disse Cas-
sio Ghiotti, presidente da associação, durante evento de 

lançamento. Ghiotti destacou ainda a falta de profissionali-
zação em um segmento tão representativo. 

“Nossa gestão será pautada em cima da educação. Um dos 
maiores objetivos da ABV é trazer benefícios mensuráveis 
a toda a cadeia, principalmente na lacuna de qualificação. 
Queremos levar qualificação ao setor e aos nossos asso-
ciados para que eles especifiquem corretamente seus pro-
dutos, façam instalações no mínimo dentro dos critérios 
previamente estabelecidos por normas e que consigam 
tocar suas empresas através de uma gestão mais qualifi-
cada”, declarou Gabriel Rosa, diretor da ABV Rio de Janei-
ro. Outros membros da diretoria são Ricardo Evangelista, 
vice-presidente; Eduardo Franco, diretor administrativo; e 
Rosita Brummer, diretora da ABV Santa Catarina.

Mercado vidreiro ganha nova associação de vidraceiros

Edson Fernandes, diretor do 
ITEC e presidente da ABIE
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Chegou o GIROFLECK, 

o fecho giratório da Mettallfleck!!!

3 Níveis de abertura

FAÇA JÁ SEU PEDIDO

Abertura com movimento 
giratório e de toque 

Facilidade de abertura por 
portadores de necessidades 
especiais

Rápida instalação

Único furo no vidro

Não precisa refilar perfil.

Não entra água e nem vento

Menor nível de ruído
 
Opções de cores 

(41)3020-7400 | (41)3289 7755

MATERIAL: ZAMAC

VANTAGENS DO PRODUTO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

SURPREENDA-SE!



flash

A Vivix Vidros Planos lançou um novo produto: a Colavix. A 
cola, destinada exclusivamente à instalação de vidros e espe-
lhos, será fabricada e comercializada pela empresa Adespec, 
que deterá, também, o direito de uso da marca para este pro-
duto. A Colavix possui alta performance, não prejudicando a 
pintura dos mesmos e protegendo contra manchas causadas 
pela umidade. 

Outro benefício do novo produto é que possui cura mais rápi-
da do que a do silicone, podendo, ainda, ser acelerada quando 
aplicada água em spray ou em contato com a umidade do ar. 
Além disso, não possui cheiro e é de fácil limpeza. O produto 
terá distribuição nacional e estará presente em diversos pon-
tos de venda do País.

Vivix Vidros Planos lança
cola para vidros e espelhos

A Udinese ASSA ABLOY, fabricante de componentes e 
acessórios para esquadrias de alumínio e PVC, está am-
pliando o seu portfólio de produtos com o lançamento 
dos braços deslizantes da linha UDMAX para esquadrias 
de alumínio com carga de até 74 Kg. Dois novos modelos 
estão chegando ao mercado: o UDMAX CX 15 e o UDMAX 
CX17.  

Com estrutura em alumínio, os novos braços UDMAX da 
Udinese têm seus perfis reforçados o que deixa os produ-
tos robustos e bem mais resistentes. Sua forma geométrica 
(comprimento mais longo do que a largura) é também uma 
facilitadora no momento da instalação e da regulagem. Os 
braços UDMAX CX 15 e CX 17 têm freio com ajuste e parada 
regulável. Estão disponíveis nos tamanhos 350, 600, 950 e 
1200mm e nos acabamentos: branco, prata e preto.

Udinese lança nova linha de braços 
para esquadrias de alumínio

0  www.vidroimpresso.com.br
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Visando a padronização dos processos e melhor organiza-
ção, qualidade e segurança, as mais de 1.600 oficinas da rede 
Bosch Service passam a contar com os benefícios da parceria 
firmada com a Tramontina PRO para utilização dos produtos 
da marca. Entre os produtos estão martelos, alicates, cha-
ves de aperto, de fenda, soquetes, torquímetros, sacadores, 
ferramentas isoladas e solução completa em organizadores 
modulares como: carros com ferramentas, bancadas, painéis, 
armários e estantes. Tudo projetado para garantir resistência 
e segurança nos trabalhos de alta performance.

A parceria entre a rede Bosch Service e a Tramontina PRO 
prevê diversos benefícios, incluindo o simulador 3D Tra-
montina PRO www.tramontina.com/pro3d e elaborar um 
projeto/layout do estabelecimento de modo a visualizar e 
definir de maneira mais assertiva qual é o melhor organi-
zador para o seu espaço. Depois disso, o sistema Modular 
Flex System permite personalizar as ferramentas que com-
põem cada gaveta do organizador escolhido e marcar o 
nome do profissional ou setor em cada ferramenta.

Rede Bosch Service e Tramontina 
PRO anunciam parceria
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Stanley apresenta nova versão de app 
para trena a laser TLMS 

Em busca de facilitar o dia a dia do usuário profissional de fer-
ramentas, a Stanley apresenta uma nova versão do aplicativo 
que acompanha a sua trena TLM99S. Utilizado pelo celular, o 
“STANLEY Smart Connect” torna a operação mais precisa, inte-
ligente e permite, inclusive, carregar uma foto ou desenhar um 
layout personalizado para gerar a planta dos cômodos. Logo 
após fazer o download do app, o usuário pode adicionar uma 
foto - tirada instantaneamente ou carregar uma imagem de sua 
galeria - e realizar as medidas. Em seguida, o usuário irá criar as 
plantas dos cômodos e, por fim, salvar e exportá-las.

 

Com a versão atualizada, o usuário consegue adicionar as di-
mensões do espaço manualmente ou por meio da trena a laser 
TLM99S – ao conectar o equipamento ao smartphone via co-
nexão Bluetooth, além de converter as medidas em unidades 
diferentes e calcular rapidamente a área ou o volume. Também 
é possível incluir objetos na planta, além de obter as dimensões 
de portas e janelas. Após a finalização do trabalho, basta salvar, 
exportar e compartilhar as plantas e fotos nos formatos PNG ou 
PDF. O aplicativo “Stanley Smart Connect” está disponível para 
os sistemas iOS e Android. 

Referência mundial na fabricação de ferramentas para uso profissional e industrial, 
a Dewalt traz ao mercado a Serra Sabre DCS388, ideal para os mais diversos tipos de 
trabalho. O modelo é parte da linha FlexVolt, que visa livrar o operador da inconve-
niência do fio e garante a potência necessária para os trabalhos mais exigentes. A 
ferramenta conta com a primeira bateria do mundo – a DCB606 – que troca a volta-
gem automaticamente de 60V para 20V.

Desenvolvida para proporcionar eficiência e conforto durante o manuseio, é reves-
tida em borracha e possui empunhadura com pegada antideslizante, que traz mais 
comodidade para uso contínuo. A base de apoio, por sua vez, oferece mais controle 
do equipamento em diferentes tipos de cortes. Graças ao sistema de ajuste de aces-
sório sem chave, as lâminas podem ser trocadas com facilidade. Para auxiliar o uso 
em áreas de trabalho escuras, a Serra Sabre DCS388 conta com uma potente luz de 
LED na parte superior.

O FlexVolt é um sistema de bateria que permite, pela primei-
ra vez, que ferramentas com 60V de potência sejam utiliza-
das sem o fio, característica que proporciona mais segurança 
e eficiência aos usuários. Além disso, reduz a quantidade de 
manutenções e amplia a vida útil dos produtos, pois vem com 
motor brushless (sem escova de carvão), que mantém veloci-
dade constante e facilita os cortes em diversos materiais.

Dewalt traz para o mercado nova serra sabre com 
sistema inovador de bateria 
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Tão importantes quanto as ferramentas para os profissionais que 
trabalham em locais como construções, marcenarias ou serralherias, 
os acessórios são capazes de garantir organização que promovem 
praticidade, agilidade e produtividade a uma operação. Pensando 
nisso, a Irwin disponibiliza ao mercado brasileiro itens como, cin-
turões e pochetes, além de produtos de segurança como as luvas de 
proteção. Todos produzidos a partir de uma combinação de mate-
riais sintéticos extremamente resistentes. 

 

A Pochete para ferramentas em lona IW14090 conta com dez bolsos re-
forçados em tiras de couro e dois porta-martelos. Outro modelo é a Po-
chete para ferramentas em poliéster Armormax® reforçado IW14092, 
que possui cinco bolsos, uma porta-trena, um porta-chaves e um clipe 
multifunção. O Cinturão para ferramentas em lona IW14086 é um aces-
sório conta com dez bolsos ref orçados em couro, um porta-martelo, 
uma porta-trena e um cinto com fecho rápido, e o Cinturão para ferra-
mentas em poliéster IW14098 é feito com poliéster reforçado na estru-
tura interna, possui cinco bolsos e um cinto com fecho rápido.

Para proteção das mãos, a empresa possui a luva para construção 432001, que é flexível e conta com proteção extra nas pon-
tas dos dedos e palma das mãos. Produzida com tecido neoprene impermeável e antitranspirante, o  modelo permite que os 
usuários tenham mais sensibilidade e resistência para os trabalhos pesados. Já a Luva para uso geral 432005 é um modelo 
confortável, flexível e que ajusta-se a todos os tipos de mãos. Produzida com tecido neoprene impermeável e antitranspirante, 
conta com proteção extra nas pontas dos dedos e palmas das mãos.

Irwin destaca sua linha de luvas, cinturões 
e pochetes para ferramentas 

Reconhecido por sua reflexão perfeita e alta resistência ao aparecimento de manchas (oxidação), o Espelho Guardian possui 
10 anos de garantia, e é indicado para aplicação em ambientes internos, como paredes decorativas, banheiros, entre outras 
opções, proporcionando resultados impecáveis para todos os tipos de projeto, com mais beleza e sofisticação. 

Para saber se um espelho é mesmo da Guardian, basta verificar se o verso é azul e se possui a logomarca da empresa impressa 
em branco e selo holográfico. Fabricado nas espessuras de 2 a 6 mm e tamanhos de 2000 mm a 6000 mm por 3210 mm (incluin-
do folhas jumbo), o produto está disponível nas versões tradicional, bronze, fumê, acetinado prata, acetinado fumê e acetinado 
bronze, podendo ser beneficiado por meio de corte, bisoteamento, lapidação, acidação e jateamento.

A qualidade do Espelho Guardian foi reconhecida pelo 15º 
ano consecutivo pelo prêmio ‘Top of Mind’, em pesqui-
sa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pela 
revista Casa&Mercado. Reflexo da opinião espontânea 
dos melhores e mais renomados arquitetos e designers 
de interiores do Brasil, o prêmio também consagrou a 
Guardian, uma das maiores fabricantes mundiais de float 
(vidro plano) e produtos e soluções de valor agregado, na 
categoria Vidros em geral.

Guardian conquista ‘Top of Mind’ 
pelo 5° ano consecutivo
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A Technavio publicou um novo relatório sobre o mercado glo-
bal de vidro de baixa emissividade – low-E - 2017-2021, que 
lista as cinco melhores marcas de vidro low-E, utilizado, princi-
palmente, como cortinas de vidro e em janelas em construção 
residenciais ou comerciais. Este tipo de vidro é aplicado mais 
comumente em regiões de clima frio, pois impende a transfe-
rência térmica entre os ambientes externo e interno, manten-
do interior das edificações aquecido. 

O crescimento do mercado mundial de vidro de baixo low-E 
também pode ser atribuído ao desenvolvimento das cons-
truções de máxima eficiência energética através do uso de 
materiais de construção ecológicos. A Saint-Gobain é um 
dos fornecedores de vidro low-E indicados pelo relatório. 
Outras marcas referência neste produto são o Vidro Asahi, 
Vidro Central, Nippon Sheet Glass e Schott. 

Saint Gobain Glass está entre os 
5 melhores produtores globais de 
vidro low-E



www.vidroimpresso.com.br  5



6  www.vidroimpresso.com.br

empresas e negócios

A trajetória da UBV é marcada por diversos 
momentos de sucesso, como a construção dos 
seus três fornos, a conquista de espaço relevante 
no mercado internacional de vidro impresso e 
a criação de padrões exclusivos protegidos por 
patentes internacionais

Especialista em
    vidro impresso

A UBV (União Brasileira de Vidros) iniciou suas atividades 60 anos atrás pelo desejo de um grupo de vidraceiros de 
ter uma fábrica de vidros brasileira. Após 40 anos, foi vendida a investidores. Hoje, a empresa se dedica à produção 
de vidros impressos através de seus três fornos, instalados na cidade de São Paulo, onde está desde sua fundação, 

e de 160 colaboradores. “Nossa maior atenção é com o desenvolvimento de processos e pessoas, além dos investimentos 
necessários para a manutenção do processo e melhoria contínua”, ressalta Sergio Minerbo, diretor-presidente da UBV.
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Em 2008, a UBV inaugurou o atual forno com capacidade de 
produção em torno de 240 toneladas por dia, duas linhas de 
laminação e de chapas até 3,21x2,20m de dimensão. O volume 
produzido atualmente é de aproximadamente 3 mil toneladas 
por ano. “A empresa sempre cresceu em volume e faturamen-
to, todavia, a crise que se aprofundou a partir de 2015 trouxe 
forte impacto. Desde então temos trabalhado em volumes um 
pouco mais baixos que o histórico, mas privilegiando os produ-
tos de maior valor agregado, tais como a linha de vidros para 
indústria moveleira, bem como nos vidros para têmpera cuja 
maior aplicação são os box para banheiro”, revela Minerbo.

A empresa foi uma grande exportadora de vidros para os 
mercados da América do Sul, América Central e com forte 
presença no continente Africano, com presença marcante 
até o início dos anos 2010, quando a concorrência dos fa-
bricantes asiáticos acabou reduzindo o volume total expor-
tado, que hoje equivale a 7% do total das vendas.

“Nossa maior atenção é com 
o desenvolvimento de proces-

sos e pessoas, além dos in-
vestimentos necessários para 
a manutenção do processo e 

melhoria contínua”

Sergio Minerbo - Diretor-presidente da UBV

A fábrica da UBV,instalada 
na cidade de São Paulo, tem 
capacidade para produzir 
em torno de 240 toneladas 
de vidro por dia Na linha moveleira, o modelo Style é um dos destaques. Sua espessura é 3mm
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A UBV possui aproximadamente 20 diferentes padrões (de-
senhos) apresentados em diversas medidas de chapa e es-
pessura. O objetivo é dar flexibilidade ao cliente para que 
ele possa comprar o produto mais adequado à sua necessi-
dade e que maximize o aproveitamento geométrico. 

A empresa possui padrões exclusivos e protegidos por pa-
tentes internacionais tais como o Quadrato e o Astral. “A 
UBV criou seus modelos exclusivos a partir da demanda 
do mercado. Os temperadores pediam um vidro moderno, 
diferenciado, que fosse neutro e sem direcionamento para 
não limitar o aproveitamento do corte.  Após algumas pes-
quisas chegamos nos atuais exclusivos”, conta o diretor-
-presidente.

O diferencial da empresa está na qualidade, principalmente 
nos padrões para indústria moveleira (MiniBoreal e Style) e 
na linha de vidros para têmpera. Na linha dos espessos para 
têmpera, destacam-se o exclusivo Astral e o Quadrato. Na 
linha moveleira, os modelos Style, o Trama e o Quadrato, 
todos na espessura 3mm. Todos os itens estão sempre dis-
poníveis em estoque, em especial os espessos: Pontilhado, 
Antílope, Astral e Quadrato, além do MiniBoreal, que tem 
tido uma grande aceitação por parte do mercado.

“A UBV criou seus modelos exclu-
sivos a partir da demanda do mer-
cado. Os temperadores pediam um 
vidro moderno, diferenciado, que 
fosse neutro e sem direcionamento 
para não limitar o aproveitamento 
do corte. Após algumas pesquisas 
chegamos nos atuais exclusivos”

Sergio Minerbo

Para produzir o resultado do vidro impresso, a massa de 
vidro é fundida no forno e depois passa entre dois cilin-
dros refrigerados. O vidro é laminado a aproximadamen-
te 1.200 ºC, logo após à laminação já está a 850 ºC e, em 
seguida, entra na estenderia. O cilindro inferior tem o 
padrão (desenho) a ser gravado e o superior é liso.  Após 
esta etapa, o vidro, ainda não cortado em chapas, passa 
por uma estenderia que é um túnel onde o resfriamen-
to acontece de modo controlado. O objetivo dessa fase 
é aliviar as tensões. Após essa etapa, o vidro é cortado 
em chapas nas dimensões desejadas e embalado, seja em 
colares ou em caixas. 

A empresa é certificada pela norma ISO 9.000 e busca 
processos sustentáveis, aproveitando 100% do caco ge-
rado. Além disso, a água de refrigeração dos cilindros 
trabalha em circuito fechado, reduzindo o consumo.  O 
combustível utilizado é o gás natural, opção menos po-
luente e que conta com a aprovação dos órgãos de licen-
ciamento ambiental.

Para produzir o resultado do vidro impresso, a 
massa de vidro é fundida no forno a aproxima-
damente 1.200 ºC para após receber a gravação 
dos “desenhos”

O padrão Astral, da linha de espessos para têm-
pera, é um dos modelos exclusivos da UBV

A UBV possui aproximadamente 20 diferentes pa-
drões (desenhos) apresentados em diversas medi-
das de chapa e espessura para proporcionar flexibi-
lidade e aproveitamento em diversos projetos
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Fitas adesivas
  100% brasileiras

A Adere completa 50 anos de atuação e é hoje a 
maior fabricante de fitas adesivas do Brasil - com 
capital 100% nacional, exporta para 10 países e 
conta com um portfólio de mais de 900 produtos

Em 2017, a Adere completou 50 anos de atuação no 
mercado. Desde 1967, a empresa fabrica e comer-
cializa soluções adesivas, possuindo em seu portfó-

lio produtos como fitas crepe, fitas dupla face, fitas dupla 
face de espuma, fitas antiderrapante, fitas para demar-
cação, fitas de empacotamento, fitas multiuso, etiquetas 
e muitas outras soluções que são utilizadas na indústria 
em geral, na área de construção e de papelaria. Além da 
grande festa comemorativa envolvendo colaboradores, 
fornecedores e distribuidores, a Adere, para celebrar este 
meio século, lançou um novo site, mais moderno e inte-
rativo, e produtos e soluções tradicionais ganharam no-
vas embalagens com a celebração 50 Anos Adere.

Sua história teve início em um galpão simples, peque-
no e rústico, alugado na cidade de Campinas (SP) para 
a produção de fita adesiva de celofane. Tudo era fa-
bricado pelos três sócios e por seis funcionários. “Este 
barracão comportava somente as pequenas máquinas 

manuais”, lembra Luis Gonzaga Dias, fundador da Ade-
re. Já em 1969, com o sucesso da comercialização de 
outros produtos que foram agregados ao portfólio, os 
sócios adquiriram um terreno de 12.000 m² às margens 
da Rodovia Anhanguera, ainda na cidade de Campinas. 
Com o aumento considerável da capacidade produtiva 
e de faturamento, a nova planta atingiu 8.000 m² de 
área construída. 

A partir do ano de 2005, a Adere ganhou uma nova ca-
sa na cidade de Sumaré e se instalou em um terreno de 
170.000 m², no qual funciona a empresa até os dias atu-
ais. Hoje, possui também duas filiais, localizadas em Re-
cife (PE) e em Novo Hamburgo (Sul), atua em todo ter-
ritório nacional e está presente em mais de 10 países da 
América Latina, Europa e Oceania. A empresa, na verda-
de, iniciou suas exportações em 1978, e vem crescendo 
exponencialmente, sendo hoje a maior fabricante de fitas 
adesivas do Brasil, com capital 100% nacional.



Amplo portfólio

Com mais de 900 itens em seu portfólio, distribuídos em 43 linhas de pro-
duto, atualmente a Adere conta com uma equipe de 190 funcionários. “As 
possibilidades do uso de fitas adesivas em nosso dia a dia são infinitas, 
estamos continuamente pesquisando e desenvolvendo novos produtos a 
cada ano”, afirma Dário Fagundes, responsável pelo Suporte Técnico da 
empresa. “Nosso diferencial também é prover aos mercados atendidos 
produtos personalizados sob medida”, ressalta Luis Gustavo Dias, presi-
dente da Adere. 

Entre estes produtos, diversos estão direta e indiretamente ligados a uti-
lização do mercado vidreiro, entre eles estão as fitas para fachadas Struc-
tural Glazing XB200 B e a XC200 B, para fixação da pele de vidro em cai-
xilhos de alumínio, com pintura anodizada ou pintura eletrostática nos 
sistemas stick e unitizado. 

A empresa também oferece a fita dupla face de espuma acrílica Adermax 
XC160 utilizada para a fixação de painéis de alumínio composto (ACM) em 
perfis metálicos, alumínio anodizados e pintura eletrostática. Possui ainda a 
dupla face de espuma, Adermax XB300, utilizada para fixação de espelhos 
e que possui 3mm na espessura, atendendo a norma da ABNT NBR 15198-
2005, entre outros produtos como antiderrapante, fita Isolante e demarcação 
de solo.

“O mercado da construção e mercado vidreiro continuam em crescimen-
to, e nestes segmentos, o uso da tecnologia possibilita que novos pro-
cessos e produtos sejam aprimorados e desenvolvidos. Estamos sempre 
acompanhando as mudanças e disponibilizando soluções que aderem pa-
ra cada novidade, como a Alclean, que desenvolveu o sistema  Glazing  
fachadas pele de vidro, voltado para obras de pequeno porte, e que tem 
contado com a Adere para atender o sistema com a disponibilidade de 
produtos para diversas regiões do País”, destaca Fagundes.

“As possibilidades do uso de fitas ade-
sivas são infinitas, estamos continua-
mente pesquisando e desenvolvendo 

novos produtos a cada ano, sempre 
acompanhando as mudanças e dispo-
nibilizando soluções que aderem para 

cada novidade”

Dário Fagundes - Suporte Técnico da Adere

Fita Adesiva
Permanente 

A Adere hoje está instalada em 
um terreno de 170.000 m² na 
cidade de Sumaré (SP)

www.vidroimpresso.com.br  5



5  www.vidroimpresso.com.br

Sistema Glazing 

O mercado de instalação de fachada pele de vidro é um dos mais almejados por vidraceiros. Porém, a atuação fica muito res-
trita a grandes empresas, inviabilizando para vidraçarias que atendem obras de pequeno porte. Com o objetivo de solucionar 
a questão, a Alclean, especializada em kits de alumínio, criou o Sistema Glazing, que, além de ser composto por três kits de 
instalação, desenvolveu uma Rede Credenciada para facilitar a compra de demais componentes e insumos, entre eles as fitas 
adesivas, pois estes produtos são vendidos na medida exata para cada obra e necessitam de um processo de aprovação difícil 
de ser seguido para quem precisa de pequenas quantidades. 

A Adere entrou neste projeto, que revolucionou o mercado de fachadas até quinze metros de altura. “Para definir as quantida-
des e atender as obras seguimos o formulário de aprovação Glazing, no qual é descrito informações detalhadas sobre a obra, 
tipo de alumínio, medidas dos vidros, empresa aplicadora e mais outros dados indispensáveis”, explica Dário Fagundes.

Segundo o especialista técnico, o desafio do projeto foi, além de adequar os produtos e quantidades, estruturar equipes para 
treinar vidraceiros de todo País, pois para atuar no sistema é preciso fazer um treinamento para receber a habilitação. “A ins-
talação desses produtos, apesar de simples, requer a adoção de procedimentos rígidos, seguindo as normas aplicáveis, para 
garantir a segurança e a qualidade total na obra”, ressalta.

Inovação e desenvolvimento

A Adere investe constantemente em novas tecnologias pa-
ra melhorar o processo produtivo e em pesquisas para tra-
zer inovações e desenvolver soluções para o mercado. Para 
tal, possui um laboratório com estrutura e equipamentos de 
testes que testificam a qualidade e a segurança de todos os 
materiais desenvolvidos para diferentes aplicações e seg-
mentos. Ainda assim, a empresa conta com outros laborató-
rios de testes disponíveis no mercado, como o Itec.

“Inovar e investir em novas tecnologias é o que nos impulsiona 
em desenvolver produtos com diferencial neste mercado com-
petitivo. Cada processo produtivo é sempre revisto e estudado 
para o alcance das melhorias necessárias, e o que ganha desta-
que nessa etapa são os maquinários e sistemas que permitem 
trabalharmos com diferentes tipos de materiais, mantendo óti-
mos resultados produtivos”, afirma Fagundes.

Boas práticas

Ao longo de toda essa trajetória, a Adere conquistou Cer-
tificação ISO 14001-Sistema de Gestão Ambiental; se ade-
quou à norma RDC 59 Anvisa de boas práticas de fabricação 
de produtos hospitalares; implementou sistemas de gestão 
WMS-Sistema de Gerenciamento de Estoque e MES Sistema 
de Monitoramento de Produção Online; instalou equipamen-
to recuperador de solventes e de água; adquiriu cortadeiras 
automáticas; ampliou o prédio de produção e a  área de lo-
gística com melhoria no fluxo de entrada de matéria-prima e 
saída de produto; e  inaugurou um laboratório equipado com 
máquina piloto para desenvolvimento de novos produtos. 

A Adere é certificada pela ISO 14001 e aplica seus proces-
sos produtivos e descarte de produtos químicos conforme a 
norma enquadra e exige para o sistema. Pensando em sus-
tentabilidade, a fita Crepe Automotiva código 525 é produzi-
da com 60% de fontes renováveis. Para o perfil de alumínio 
do sistema Glazing, por exemplo, a empresa possui película 
de proteção, código 237, utilizada para proteger a superfí-
cie, evitando que ocorram riscos e sujeiras na estrutura du-
rante o trajeto ou obra. A película pode ficar em ambiente 
externo por até 90 dias, sem alterar suas caraterísticas e sem 
deixar resíduos.
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empresas e negócios

A Adere possui um labo-
ratório com estrutura e 
equipamentos de testes 
que testificam a qualidade 
e a segurança de todos os 
materiais desenvolvidos 
para diferentes aplicações 
e segmentos. Ainda assim, 
a empresa conta com ou-
tros laboratórios de testes 
disponíveis no mercado, 
como o Itec.

A empresa conta com mais duas filiais, em Recife (PE) e em 
Novo Hamburgo (Sul), e conta com 190 funcionários
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A empresa possui em seu portfólio produtos como fitas cre-
pe, fitas dupla face, fitas dupla face de espuma, fitas antider-
rapante, fitas para demarcação, fitas de empacotamento, fitas 
multiuso, etiquetas e muitas outras soluções
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FERRAGENS PARA

Vidro

A linha Chrome da AL passou por algumas reformu-
lações estéticas e está com parafusos embutidos, 
design completamente diferenciado e com linhas 
mais retas



Saiba como são 
produzidas e testadas as 

ferragens para vidro, quais 
os principais materiais 

aplicados nestes produtos 
e como a nova norma 
ajudará a melhorar a 

qualidade dos produtos 
para que os profissionais 

possam especificar e 
escolher itens seguros 

para uma instalação

Assim como o mercado de vi-
dro se desenvolveu e ampliou 
sua variedade e tecnologias 

agregadas, a indústria de ferragens 
para vidro também deu grandes sal-
tos nos últimos anos e tem contri-
buído para os avanços do segmento 
vidreiro e criação de projetos gran-
diosos com destaque cada vez maior 
para o vidro. 

“Com a evolução do mercado vidrei-
ro é importante que todo o merca-
do em si acompanhe, visando um 
desenvolvimento sustentável e cres-
cente. A T&M e alguns fabricantes 
de ferragens têm buscado acom-
panhar essa evolução, investindo 

e inovando sem perder o foco na 
qualidade e praticidade dos com-
ponentes, com o objetivo de facili-
tar o trabalho dos profissionais que 
aplicam o produto, como também 
trazer mais opções de acabamento 
para o mercado. Essa evolução traz 
consigo mais oportunidades de tra-
balho para estes profissionais unifi-
cando o mercado de vidraçarias com 
o mercado de serralherias de alumí-
nio, gerando maior concorrência e 
qualidade na prestação de serviços”, 
avalia Tiago Edagi, responsável pelo 
Marketing da T&M Acessórios. 

Facilitadores para o trabalho do 
vidraceiro. Esta é a forma como a 

indústria de ferragens tem focado 
seus projetos e desenvolvimento 
de produtos. O objetivo é criar so-
luções que diminuam o tempo de 
instalação e facilitem os processos. 
“Sou de uma família de vidraceiros, 
colei e cortei muita cortiça para fixar 
as ferragens nos vidros e hoje isso 
não é mais necessário. Vários deta-
lhes fizeram o mercado de ferragens 
melhorar. Sem dúvidas nós da AL fi-
zemos parte desta evolução e temos 
muito orgulho de ter contribuído 
para o mercado. O nosso principal 
objetivo é ter sempre o vidraceiro 
satisfeito, pois eles são os profissio-
nais que fazem a diferença no mer-
cado do vidro”, destaca Max Del Ol-
mo, diretor da AL Indústria. 
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A formação de Kits é uma das criações que facilitou para o 
distribuidor e vidraceiro, pois agora não é preciso mais pedir 
ferragem a ferragem para montar uma porta, é só pedir pelo 
kit que lá o profissional encontrará tudo. Na questão estéti-
ca, as ferragens também evoluíram, alguns modelos possuem 
parafusos e porcas embutidas, ou tampa de acabamento. “As 
ferragens eram produzidas em latão em um processo semi ar-
tesanal, portanto haviam algumas diferenças nas dimensões. 
Os parafusos e porcas eram aparentes, a cor predominante 
era a cromada, muito pouco se produzia em cores. Antes a 
cortiça era preta, independente da cor da ferragem, e vinha 
maior, tinha que ser colada e depois dávamos o acabamento. 
Hoje vem na cor e na medida, já colada. Nós lançamos ain-
da a ‘cortiça de PVC’, colorida na cor da ferragem”, comenta 
Max sobre algumas mudanças neste processo de evolução. 

A ferragem é um item muito importante não somente pe-
la qualidade e resistência, já que vai suportar a estrutu-
ra e o vidro, um material bastante delicado, mas porque 
hoje se tornou o diferencial de um projeto. “O que nós 
vidraceiros podemos fazer de diferente em uma porta de 
10mm incolor, sendo que o vidro é sempre igual? Pode-
mos diferenciar na ferragem, oferecendo algo mais mo-
derno com características que diferencie da porta do vizi-
nho. Outro exemplo é o puxador, hoje temos muita coisa 
padrão, mas nós fazemos puxadores de diversas medidas 
em inox. Pode ser um pouco mais caro, mas o cliente que 
está investindo em uma casa, clínica, consultório ou em 
outra obra acredito que queira pelo menos poder ter a 
opção de escolher e saber o quanto custa”, aconselha o 
diretor da AL.

Linha Chrome da AL
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Como um modelo é criado e desenvolvido

Tiago Edagi ressalva uma situação bastante comum 
no mercado, em que outras empresas “copiam” mo-
delos criados por outros, se isentando dos investi-
mentos em tecnologia, criação e desenvolvimento 
de uma nova solução. A ideia é sempre evoluir, se 
um fabricante cria uma solução em ferragens e ou-
tro fabricante aprimora esta solução, isso é bom pa-
ra o crescimento do mercado. Porém, tem casos em 
que copiam literalmente um produto já existente e 
o comercializam a preços baixíssimos, produzindo 
com material de procedência duvidosa e comprome-
tendo, dessa maneira, o crescimento e o desenvolvi-
mento do setor. 

“Chegar a uma solução inteligente e apresentar 
um produto bem acabado, com qualidade, requer 
um alto investimento intelectual e financeiro, e as 
empresas que não estão dispostas a investir o seu 
tempo, dinheiro e conhecimento em algo novo, não 
estão preocupadas com o crescimento e desenvolvi-
mento do mercado. É importante que todos os en-
volvidos nesta cadeia reconheçam essa diferença e 
não financiem empresas assim”.

Primeiramente é identificada uma dificuldade que os profis-
sionais enfrentam ou uma solução em ferragem que ainda 
não existe no mercado. “Temos uma pessoa de extrema im-
portância que é meu pai, o Sr. Max. Ele junta todas as in-
formações que nossa equipe comercial ouve no mercado, 
principalmente dos vidraceiros, une com a experiência de 
ter sido vidraceiro e desenvolve o projeto junto com uma 
equipe técnica”, afirma Del Olmo.

Com base nesta ideia, é feito um desenho em 3D da ferra-
gem em desenvolvimento, com todas as medidas e especifi-
cações técnicas. “Posteriormente produzimos uma amostra 
(protótipo) para testes de performance e funcionalidade. 
Após aprovado nos testes realizamos uma pesquisa de mer-
cado para entender a demanda e possíveis adaptações no 
acessório. Realizado todos estes estudos, partimos para a 
produção da ferramenta que irá moldar o acessório e en-
trar em linha de produção”, descreve Tiago Edagi.

Depois de desenhada a nova ferragem, inicia-se a construção do conjunto de ferramentas e são aplicados os testes 
de qualidade resistência para determinar a capacidade de carga máxima e impacto daquela ferragem. “Cada aces-
sório é submetido a testes internos antes das matrizes (moldes) serem fabricadas. Os testes são feitos internamen-
te de acordo com as normas de ensaio da ABNT e do corpo de bombeiros”, revela Edagi.

 

“Fazemos os primeiros testes de injeção, depois os testes práticos de instalação em nosso laboratório. Submete-
mos todas as peças a testes, levando-as sempre a limites extremos, superando por três a quatro vezes o padrão 
de instalação.  Estes testes são de impacto, movimentação, resistência mecânica, química e ancoragem da pintura. 
Também submetemos as peças a uma análise que simula as intempéries. Após tudo aprovado, colocamos à disposi-
ção do mercado”, explica Del Olmo sobre os processos da AL Indústria. 

Torre da T&M

Cotovelo duplo
articulado da T&M
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Em seguida, a ferragem passa por um banho e limpeza, e 
segue para a pintura eletrostática ou banho de cromo. Os 
banhos são um pré-tratamento para tirar sujeiras e oleosi-
dade e garantir a qualidade da pintura, são ainda um refor-
ço extra de proteção à peça, além de dar acabamento.

“Os acessórios fabricados em alumínio com pinturas eletros-
táticas com tintas de poliéster são resistentes a raios UV e 
oferecem resistência a reações externas. Já os acessórios de 
alumínio com o acabamento cromado são acessórios de aca-
bamento estético e podem sofrer com reações externas como 
maresias, cloros e reagentes químicos”, explica Tiago Edagi.  

No caso das ferragens de polímero, Del Olmo explica que a 
pintura é um item de estrema importância no processo e para 
uma melhor qualidade, durabilidade e uniformidade, as peças, 
em vez do polímero ser pigmentado e já sair na cor correta, o 
que baratearia a produção, são pintadas com tinta PU, de for-
ma automatizada conseguindo uma uniformidade nas cores.

Após a fundição, é a vez do processo de usinagem, que fi-
naliza alguns acabamentos, como furos e roscas, e retira re-
barbas. Algumas peças não precisam passar por esta etapa, 
pois já saem quase prontas da injeção. Em seguida, para fi-
nalizar um acabamento perfeito, as peças passam pelo poli-
mento, a fim de tirar qualquer rebarba que tenha restado e 
eliminar as imperfeições, ficando totalmente lisa.

Depois de prontas, cada peça é verificada em um controle 
de qualidade final e o processo é finalizado com a mon-
tagem técnica, que incluem parafusos, porcas e cortiças, 
o encaixe das placas direita e esquerda da ferragem, ou 
qualquer outro componente necessário. A produção é fi-
nalizada com a embalagem do conjunto, devidamente 
identificado.

fique por dentro

Etapas da fabricação

Usinagem
Etapas de produção das ferragens na fábrica da AL Indústria 

Montagem

Injeção 1

2

Pintura 3

4

A primeira etapa é a injeção da matéria-prima, do metal ou 
polímero, em sua base, em barras, lingotes ou granulado. 
Em altas temperaturas, que variam de acordo com o ma-
terial que será utilizado, este é “derretido” para poder ser 
moldado através das matrizes (moldes) desenvolvidas pela 
fábrica na etapa de desenvolvimento de um modelo. Há ou-
tros processos, como no caso do alumínio, que também po-
de ser feito pelo processo de estamparia, mas na injeção o 
acabamento é melhor. 

A injeção garante uma padronização da ferragem, e todas 
saem no mesmo tamanho. Max Del Olmo lembra que, há 
alguns anos, o processo era diferente e a indústria de fer-
ragens passou por grandes evoluções em seus métodos de 
produção. “Este processo era feito com conquilhas, a peças 
saiam com muita rebarba, sendo necessário lixar com du-
as ou três lixas, e polir para depois pintar. Era um processo 
semi artesanal, mas valorizamos e respeitamos muito esta 
época e essas empresas, pois atendiam ao mercado e foram 
os pioneiros que viabilizaram o vidro temperado, que hoje 
é o nosso mercado”.
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Ligas de metais não ferrosos, polímeros e nylon podem ser utili-
zados na fabricação de componentes e ferragens para vidro, de 
acordo com o executivo da T&M. “Cada matéria-prima tem sua 
característica e comportamento, cabe ao fabricante utilizar o 
material de forma adequada e de forma que atenda a função e 
resistência necessária para sua aplicação proposta. A T&M utiliza 
o alumínio e o aço inox 304 na fabricação dos seus acessórios. 
Duas ligas de metais não ferrosos e de capacidade de resistência 
mecânicas diferentes”.

“Todos os materiais atendem ao mercado, a diferença é a quali-
dade de fabricação e responsabilidade de cada fabricante. Hoje 
o mercado está muito competitivo e o vidraceiro tem que estar 
atento, pois ele é o responsável por exigir a qualidade de nós fa-
bricantes e saber qual a fábrica que está realmente do seu lado 
para facilitar e aprimorar sua instalação. Quanto a materiais, na 
nossa opinião, o inox, latão e o polímero são materiais nobres 
que têm uma resistência ao intemperismo maior do que as ligas 
de alumínio e zamac”, avalia Max Del Olmo.

Alumínio: Os acessórios de alumínio são leves e de média a alta resistência mecânica. O alumínio é um material que 
permite uma gama diversa de aplicações, tem boa performance e durabilidade. Pode ser utilizado em ferragens e aces-
sórios para instalações internas ou externas.

Matérias-primas e suas particularidades

Suporte da T&M
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fique por dentro

Em relação à definição dos recortes dos vidros, para cada tipo de ferragem deve ser realizado um recorte específico 
pela têmpera, de modo que fique claro se o problema que ocorreu é devido ao recorte ou à ferragem.  Toda ferra-
gem também deverá ter um requisito mínimo de desempenho, que são: resistência dos parafusos, resistência à cor-
rosão e resistência ao uso prolongado sem escorregamento do vidro.

“É muito importante que a norma de ferragens seja submetida à consulta pública e aprovada o quanto antes, pois 
não adianta as têmperas de vidro se preocuparem com o processo da produção do vidro se as ferragens não estive-
rem dentro de um padrão estabelecido em norma. Acredito que o vidraceiro e principalmente o consumidor final 
estão ficando mais atentos a esse tema. Portanto, para um mercado mais sério e justo, a norma irá contribuir para 
uma melhora significativa. Estamos junto ao comitê de estudos e nossas peças até o momento atenderam a todos os 
requisitos, mas estamos dispostos a atender a qualquer solicitação do mercado para ajudar na melhoria do vidro tem-
perado”, afirma Del Olmo.

O que vai mudar com a norma

Aço inox: Os acessórios de aço inox 304 possuem altíssima resistên-
cia mecânica. O aço inox é mais resistente mecanicamente e não 
oxida, porém é uma matéria-prima de alto valor agregado.  “A li-
ga 304 utilizada pela T&M na fabricação dos acessórios de aço inox 
está no grupo da liga de aço austenítico, que confere propriedade 
anti-corrosiva”, destaca Tiago Edagi. 

Latão: Assim como o aço inox, o latão é considerado um material 
nobre. Possui ótima resistência mecânica e à oxidação, podendo 
ser aplicado em áreas externas expostas à umidade. Tem alto valor 
agregado e, juntamente com o aço inox, está entre os produtos de 
maior custo. 

Zamac: Tem boa resistência mecânica e é um dos materiais mais uti-
lizados hoje pela indústria de ferragens para vidro. Porém, não é in-
dicado para grandes estruturas. O mercado oferece custos atrativos 
para este tipo de ferragem.

Polímero: Possui boa resistência mecânica, resistência ao impacto e rigidez, ausência de toxidade e grande resis-
tência química. O Nylon é um dos polímeros de engenharia mais antigos no mercado das resinas termo plásticas. 
De acordo com Max Del Olmo, o polímero atende a qualquer tipo de ferragem hoje exigida pelo mercado. “Tec-
nicamente o polímero substitui todas as propriedades do metal para o segmento. Hoje com o processo de injeção 
de polímero temos um dimensionamento perfeito, a possibilidade de um desenho mais arredondado, trazendo um 
melhor acabamento final”.

Roldana para instalação 
de box do Kit Elegance 
da Ideia Glass com pino 
flexível

O mercado há alguns anos está se reunindo para criar 
uma norma inédita no Brasil, que este ano passa a ser 
vigente: a norma de ferragens para vidro. Esta é uma im-
portante conquista do setor que estabeleceu parâmetros 
que irão ajudar as empresas a melhorarem seus produ-
tos, além de criar uma padronização que facilitará a es-
colha da ferragem mais indicada para cada obra.

A norma vai determinar qual tamanho mínimo que ca-
da tipo de dobradiça ou outra ferragem deverá suportar. 
Os mesmos tipos de ferragens fabricados por diferentes 
fabricantes deverão ter o mesmo código para especifica-
ção e comercialização, de modo que toda a cadeia fale a 
“língua”. Toda ferragem deverá ter o nome ou marca de 
identificação do fabricante em todas as ferragens para 
vidro, de modo que se possa contatar o produtor.

Cotovelo
articulado
da T&M



www.vidroimpresso.com.br  6

Presilha da T&M
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mercado

Essa foi a pergunta que fizemos a diversos 
profissionais e empresários da cadeia vidreira 
para entender qual é o clima que paira sobre o 
setor. Confira as respostas

O mercado vidreiro na última década deu um 
salto de crescimento e desde então vem 
se destacando no cenário da arquitetura e 

construção no Brasil e no mundo, tornando-se uma 
tendência irreversível. Entretanto, a crise dos últimos 
anos derrubou algumas empresas e preocupou muitas 
outras, que precisaram se reestruturar, se reinventar 
e buscar alternativas para superar estes momentos 
de incerteza. O ano de 2016, especialmente, não foi 
fácil, 2017 trouxe desafios, mas um otimismo maior. 

Para este ano, as estatísticas da economia preveem 
o fim do período de recessão com um crescimento 
ainda singelo. Para o IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), o Brasil está evoluindo no 
processo de recuperação e deve fechar o ano com 

expansão de 3%. Segundo o relatório Focus, feito 
com base em pesquisa realizada com mais de 100 
instituições financeiras e divulgado pelo Banco 
Central, a previsão do mercado para a inflação em 
2018 é de 4,03%. Em 2017 a taxa Selic baixou 7% e 
a expectativa é que se mantenha estável neste ano. 

Entre profissionais e empresários do segmento 
do vidro, muitos já veem uma melhora, maior 
estabilização e expectativas otimistas, outros estão 
um pouco inseguros ainda com nosso futuro político 
incerto e as distrações provocadas pela Copa do 
Mundo. Por isso, perguntamos aos especialistas do 
setor suas avaliações sobre os últimos anos, como 
suas empresas têm passado por estas turbulências e 
o que eles esperam para 2018. 

QUAL SUA
EXPECTATIVA
PARA2018?
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Os últimos dois anos não foram fáceis, porém, quem 
conseguiu sobreviver sairá mais fortalecido. Toda 
crise gera oportunidades para a empresa, não se 
deve ficar lamentando e sim criar novas alternativas 
de negócio e re-inventar o que for necessário. A LiSEC 
entra em 2018 fortalecida, com novos produtos, novos 
modelos de negócios, mais conhecida no mercado 
e, principalmente, pronta para atender a todos os 
nossos clientes da América Latina com as diferentes 
necessidades de cada um deles. As expectativas para 
2018 são bem favoráveis. Acreditamos que o pior já 
passou e entraremos num novo ciclo de recuperação, 
que não será rápido, mas sustentável.

Luiz Garcia
Diretor da LiSEC Sudamerica

A expectativa é de crescimento. As pessoas pararam de 
consumir por insegurança, pelo medo do desemprego. 
Apesar de ainda estarmos com um elevado número 
de desempregados, o medo de perder o emprego 
diminuiu, e com isso o consumo tende a voltar.

Sergio Koloszuk
Diretor Comercial da Alclean

O cenário já demonstra sinais positivos e de avanço 
no setor, o que nos deixa otimistas em relação à 
recuperação do mercado como um todo no país. Ainda 
assim, devemos manter os pés no chão e qualificar 
ainda mais as nossas soluções de acordo as tendências 
tecnológicas para oferecer o que há de melhor para o 
consumidor. Estaremos preparados para as incertezas 
do ambiente de negócios, porém confiantes sobre a 
capacidade de reação econômica do Brasil.

Tomas Catafay
VP da dormakaba para América Latina
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mercado

Para nós da AL, 2017 foi um ano dentro do planejado. 
Temos uma ótima equipe e, juntamente com ótimos 
distribuidores por todo Brasil, superamos as expectativas 
com comprometimento e muito trabalho, o que nos faz 
entender que estamos no caminho certo. Vejo o próximo 
ano com muita atenção e bons olhos. A movimentação 
em relação às normas e a conscientização de nosso 
maior parceiro, o vidraceiro, nos faz acreditar em um 
mercado ainda melhor. Para 2018 iremos intensificar os 
trabalhos para colaborar ainda mais com o segmento. 

Max Del Olmo
Diretor da AL Indústria

Acreditamos em um cenário de crescimento moderado 
para 2018 diante das perspectivas projetadas para o setor 
imobiliário, que tem um importante papel na recuperação 
da economia brasileira, sendo um dos setores que mais 
contribuem para o aumento do consumo do vidro plano. 
Entendemos que a demanda por novas residências, 
combinada com a expansão do crédito imobiliário, 
contribuirão positivamente para o nosso setor.

Enfrentamos estes anos de crise com muita dedicação, 
criatividade e com um alto senso de responsabilidade. 
Mantivemos os nossos investimentos planejados 
originalmente, a exemplo das linhas de espelhos e 
laminados, com a alta qualidade, já reconhecida nos 
produtos Vivix. Em 2018, aumentaremos o nosso 
portfólio com a nova linha de vidros de controle 
solar. Estamos investindo, ainda, na expansão da 
nossa capacidade produtiva, com a instalação de 
equipamentos que aumentarão a nossa produção em 
até 15%. 

Henrique Lisboa
Diretor Comercial e Marketing da Vivix

Esperamos que 2018 seja um ano de crescimento 
sustentável e que, apesar de ser um ano em que 
teremos muitos feriados, Copa do Mundo e eleições, 
seja muito produtivo.

Flavio Sirotto 
Diretor da Arbax
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2018 deverá ser um ano melhor, mas ninguém 
vai prometer isso com sincera convicção. Será, na 
verdade, um caldeirão em ebulição. Estaremos sendo 
despejados, para começar, nas incertezas de um ano 
eleitoral. Seguirá, para o bem, mas também para 
o mal, a Lava-jato. A instabilidade da conjuntura 
internacional, na montagem do nosso cenário, tem 
jeito de querer apresentar surpresas. São muitas as 
incertezas: Vamos recuperar o grau de investimento? 
Que tentáculos a “invasão chinesa” poderá lançar 
sobre o setor vidreiro? A crescente padronização 
das ferragens, as novas possibilidades funcionais e 
estéticas do vidro, as grandes feiras de negócios. Vai 
faltar vidro de novo? 

Minha expectativa não é de calmaria, mas de esperança 
que a fervura abaixe e que esses ingredientes 
decantem para começarem a fazer mais sentido 
como um todo. Enquanto isso, não há mal nenhum 
em continuar com o sistema alerta ligado. Parar não 
é opção. O Brasil nunca mais será como antes. O 
brasileiro está diferente. A crise, como é do seu feitio, 
provocou o sentido de sobrevivência, fazendo com que 
ideias já iniciadas ou apenas na cabeça, avançassem. 
Vidraçarias incorporaram funções de serralherias e/ou 
partiram para a transformação do vidro, na tentativa 
de abrir o leque de ofertas. Algumas se atrapalharam, 
outras viraram beneficiadoras ou têmperas. 

As distribuidoras de vidro passaram também a ofertar 
os serviços de corte a seus clientes, que, por sua vez, 
deixaram de precisar dos nossos. Os fabricantes dizem 
que buscaram o mercado externo para desovar parte 
da produção e, mesmo em tempos de baixa demanda, 
deixaram faltar vidro. Da nossa parte, no campo do 
software, fomos mais afetados que nunca. Em 2018 
esse sentido de sobrevivência será mantido, mas é 
como se estivéssemos entrando em outra fase de um 
campeonato, em que parte dos players já não participa. 
Não deixamos de acreditar, nunca, que impulsos como 
esses podem ser o tranco que precisamos para fazer o 
motor pegar. 

 

Joerly Santos
Diretor da Corte Certo
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mercado

A PKO enxerga o ano de 2018 como uma oportunidade 
de ligeira melhora nos negócios, mas sem grandes 
expectativas de alta superação frente à 2017. Neste 
sentido, nosso Budget para 2018 segue o que foi 
realizado em 2017. Nossa expectativa é que não 
haja uma queda em relação ao realizado neste ano, 
de modo que estamos sim otimistas, porém com um 
pensamento mais racional e mais conservador. 

A PKO já fez investimentos altos recentemente em 
modernização da fábrica e ampliação da capacidade 
produtiva, e estamos preparados para caso haja um 
aumento repentino na demanda. No que tange às 
ações, a PKO estará participando das duas principais 
feiras do setor - Glass South America e Fesqua e se 
concentrando em manter uma equipe de vendas 
qualificada e dedicada 100% a trazer os melhores 
negócios para a empresa.

 

Em 2016, sentimos uma pequena queda esperada em 
função da anunciada retração do mercado imobiliário 
e consequentemente da construção civil. Entretanto, 
na virada de 2016 para 2017 percebermos a queda 
nas vendas e tivemos que agir rápido para reverter 
a situação. O mercado mudou e os clientes estão 
mais exigentes. Decidimos então cortar custos, mas 
principalmente selecionar muito bem o nosso time, 
contando com colaboradores que buscam resultados 
e que são flexíveis. Finalizamos 2017 mais preparados 
para os desafios que o mercado tem a oferecer.

Ang Tun Jauw (YAO)
Diretor da PKO do Brasil

Para 2018 esperamos uma estabilizada maior no 
mercado e mais confiança para fazermos novos 
investimentos, como em novos maquinários. A 
expectativa é de um mercado mais próspero para o 
próximo ano, com novos distribuidores, para que 
façamos bons negócios, tanto para nós quantos para 
os clientes, para que eles saiam satisfeitos com os 
produtos e as negociações. A avaliação dos últimos 
dois anos não foi muito boa, mas agora as coisas 
estão se estabilizando e estamos conquistando novos 
clientes. Novas empresas entraram no mercado 
brasileiro com um valor mais baixo, nos obrigando 
a ser mais competitivos e buscar novas opções para 
baratear o produto sem perder a qualidade.

 

Marco Gabrielli Filho
Sócio-proprietário da Meron
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2018 é um ano atípico em virtude da eleição 
presidencial. Será um ano de incertezas, uma vez que 
finda o ciclo do presidente Michel Temer e ainda não 
temos um presidenciável que possa mostrar um novo 
rumo para o Brasil.  Vale lembrar que 2018 será o ano 
em que deve ocorrer um basta na guerra fiscal entre 
os estados. Com a grande vitória do presidente e seu 
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em segurar a 
inflação a níveis baixíssimos e reduzir a Selic para 7%, 
o dinheiro que está represado no mercado financeiro 
deverá vir para a produção. Com isso, deveremos ter 
um aumento na produção e no consumo, e assim, 
teremos em 2018 um ano com resultados melhores se 
comparados a 2017.

José Antonio Passi
Diretor da Divinal Vidros

É um ano de grandes expectativas. Os últimos dois anos 
nos deixaram muito apreensivos com um mercado em 
baixa, mas acredito que todos aproveitaram para se 
organizar e, no caso da Gusmão, nos fortalecemos 
internamente para alavancar melhores resultados.

Yveraldo Gusmão
Diretor da GR Gusmão Representações

Devido a uma expectativa de retomada da economia, 
temos que estar preparados para um aumento 
de demanda, então, é a hora de planejamento de 
ponta a ponta, pois as empresas que conseguirem 
ter um plano ousado conseguirão sair na frente da 
concorrência. Nos dois últimos anos, a Ludufix teve 
crescimento em torno de 20% ao ano, isso ocorreu 
devido ao trabalho de explorar novos mercados onde 
não atuávamos e agregar novos produtos em nossa 
linha para atender aos nossos clientes. Em relação ao 
próximo ano, vamos seguir a receita que vem dando 
certo para, ao menos, manter nosso crescimento dos 
anos anteriores.

Eduardo Abreu
Diretor comercial da Ludufix
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mercado

A chamada “crise” instalada em nosso país realmente 
trouxe muitas mudanças no mercado, mas acreditamos 
que aos poucos as pessoas vêm se conscientizando, 
trabalhando mais e reclamando menos, isso faz 
com que a evolução aconteça. Para este ano nossa 
expectativa é otimista, pois percebemos que, com 
muito trabalho e empenho, conseguiremos levar a BL 
Glass a um resultado positivo em 2018.

Landia Farias
Diretora Comercial da BL Glass

Minhas expectativas são muito positivas. O vidro não 
apenas ganhou grande destaque em todos os segmentos 
em que está presente, como cada vez mais está se 
tornando o protagonista de muitos projetos. Neste ano 
foram muitos os grandes projetos apresentados em 
feiras tendo o vidro como principal elemento construtivo, 
e não mais apenas como um coadjuvante. E é esta a 
grande tendência para 2018, que exigirá de todos os 
envolvidos o máximo de esforço e um profissionalismo 
jamais visto. E é claro que a Polividros já está preparada 
para atender a esta demanda.

  

O nosso preparo para o boom do mercado vidreiro 
em 2018  é fruto do trabalho desenvolvido justamente 
ao longo dos últimos dois anos em nossa empresa. 
Investimos em ampliação da frota, melhoria dos processos, 
integração de serviços, aumento do portfólio de produtos 
e, principalmente, em uma melhor comunicação. E tudo 
isso culminando com as comemorações de 20 anos da 
empresa, justamente na melhor fase da nossa história. 
Com tudo isso acontecendo, mantivemos crescendo 
nosso fluxo de vendas.

Aneli Polidoro
Diretora executiva da Polividros

Sentimos o clima mais otimista para 2018 e 
acreditamos que as feiras irão refletir esse estado de 
espírito.  Vamos torcer para que de fato 2018 indique 
uma retomada mais consistente e não apenas um “voo 
de galinha” como tivemos no início de 2017.

Sergio Minerbo
Diretor-presidente da UBV
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O mercado já apresenta uma reação positiva que vem 
desde o final de 2017. Esperamos um crescimento 
próximo a 20% em 2018, e para isso intensificamos o 
relacionamento com os clientes, além do lançamento 
de novos produtos e criação de novas estratégias de 
trabalho. 2018 não será um ano fácil, mas será melhor 
que 2017, com certeza. Em visitas nos diversos clientes 
que temos ao redor do Brasil, percebe-se que as cidades já 
estão retomando obras paradas por conta da crise, como 
em 2015 e 2016, e consequentemente nosso mercado 
vidreiro voltará a crescer. É importante lembrar que nosso 
produto é um dos últimos itens a entrar na obra por ser 
um material mais frágil e de acabamento, então se os 
demais mercados da construção civil apresentam avanço 
agora, a nossa evolução mais consistente virá daqui a 
alguns meses. Acreditamos que o segundo semestre de 
2018, mesmo com eleições e Copa do Mundo, será muito 
produtivo e significativo em vendas. Em 2017, mesmo com 
a crise conseguimos crescer. A nossa meta para 2018 está 
muito mais otimista e com os projetos e estratégias que 
estamos implementando, vamos surpreender o mercado 
e continuar nessa escala evolutiva. 

A crise foi positiva para filtrar o segmento. Infelizmente, 
o nosso mercado também conta com empresas que 
trabalham com produtos de baixa qualidade, atendimento 
ruim e preços desleais. Nesse sentido, apenas as empresas 
mais conceituadas e preparadas conseguiram passar pelas 
dificuldades, que é o caso da Ideia Glass, há 35 anos no 
mercado. Outro fator que observei é que muitas ficaram 
focadas em resolver apenas os problemas internos, e 
por conta disso, deixaram de investir em inovações, 
atendimento e parcerias. Nós acreditamos que apenas a 
melhoria interna não basta. Otimizar recursos e processos 
operacionais é importante, porém, mais que isso, o 
relacionamento com o cliente é primordial. 

Érico Oliveira Miguel 
Diretor de Planejamento da Ideia Glass



Com o gradual aquecimento da economia, o mercado vidreiro naturalmente irá retomar sua força. Haverá um foco 
cada vez maior em soluções de valor agregado, orientadas a atender públicos especificadores e projetos de arquitetura, 
permitindo que as indústrias vidreiras tenham retornos cada vez mais substanciais e se capacitem a utilizar o vidro em 
processos cada vez mais complexos.

A Saint-Gobain investiu na qualidade de seus produtos e processos produtivos. Alcançando um nível de excelência que a 
permitiu retomar ações comerciais não apenas com seus já tradicionais parceiros internos, mas também abrindo novos 
mercados junto à exigentes beneficiadores de vidros espalhados pelo mundo. Em 2017, mercados como américas 
latina e do norte, África e oriente médio passaram a contar com a presença dos vidros Saint Gobain fabricados no Brasil. 

Além disso, as melhorias nos processos industriais nos permitiram investir em novos produtos, como o SGG Marine, 
que une a elegância da textura do Listral K, com um desenho exclusivo, podendo este ser feito em inúmeras cores 
de massa, agregando em vida e qualidade aos projetos e obras pelo Brasil. Retomamos também a produção do SGG 
Aramado, iniciando a fabricação do mesmo em massa colorida, agregando em projetos não apenas pela segurança, 
mas também pela beleza e design. Na parte de comunicação, a Saint Gobain inova ao segmentar seus produtos em três 
linhas de produtos (Stillo, Vitta, Técnika) direcionando suas soluções para diferentes públicos alvo.

Gabriel Gabbay Zanatta
Coordenador de Marketing da Saint Gobain Glass Brasil

mercado

O vidro vem tomando cada vez mais espaço no mercado da construção, requisitado por arquitetos e engenheiros em 
suas obras, pois é um material clean e nobre. Por isso, as expectativas da Soprano para o mercado vidreiro são muito 
boas. Em novembro, lançamos 48 novos códigos de fechaduras completas para portas e janelas de vidro, nas suas 
diversas aplicações entre portas de correr e pivotante, nos modelos Blindex e Santa marina, nos acabamentos cromado, 
prata, branco e preto. Era uma necessidade de nossa força de vendas e clientes, que rapidamente foi recebida com 
muito prestígio.

Cristine Duso
Coordenadora de Marketing da Soprano Fechaduras e Ferragens

Cerca de 10 a 12 anos atrás se falava muito que o vidro dominaria o mercado, e isso realmente de fato aconteceu, o 
mercado de vidro teve um grande e acelerado crescimento até meados de 2014. Quando o País entrou em uma crise 
política e econômica, o mercado de vidro teve uma grande desaceleração no seu crescimento. A expectativa para 
2018 é que o mercado continue reagindo, sabemos que terá crescimento, mas não na velocidade que gostaríamos, o 
crescimento continuará acontecendo de forma lenta.

O ano de 2016 foi muito ruim para o mercado e levou muitas empresas a baixarem as portas, podemos dizer que foi 
o pior ano da crise. Já 2017 não foi como esperado, mas o mercado demonstrou reações e trouxe um crescimento 
mesmo que pequeno. A esperança é que 2018 seja melhor ainda e vamos todos trabalhar para que isso ocorra, mas a 
incerteza ainda existe e 2018 é um ano de eleição, o que torna 2019 um ano de incertezas.

Tiago Edagi
Marketing da T&M
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feiras e eventos

Reaquecendo
o mercado

Feiras
   2018

2018 é um ano de feiras no mercado vidreiro, com a 
realização das bianuais Glass South America e Fesqua, 
que agitam o setor a cada dois anos e geram expectativas 
positivas neste ano de retomada do crescimento
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Tanto a Glass South America quanto a Fesqua – Fei-
ra Internacional de Esquadrias, Ferragens e Com-
ponentes já possuem suas datas definidas para 

este ano. A principal feira do setor vidreiro na América 
Latina acontece entre os dias 09 e 12 de maio, no São 
Paulo Expo. Já a feira e esquadrias e ferragens será em 
setembro, de 12 a 15, também no São Paulo Expo. Boa 
parte dos expositores estão confirmados e o mercado 
tem expectativas positivas com os resultados destes en-
contros, que geram um networking estratégico, troca 
de experiências e novos negócios para o setor vidreiro.

“Acreditamos que a Glass South America é uma plata-
forma de negócios muito expressiva e de grande im-
portância para o setor vidreiro no país. Em quatro dias 
de evento é possível reunir toda a indústria que, de al-
guma forma, produz e investe em vidro com seus com-
pradores de uma maneira muito assertiva. Além disso, 
a feira cria uma atmosfera de inovação e criatividade, 
entregando aos seus visitantes uma experiência com-
pleta de informação. São dias em que os participantes, 
tanto quem expõe e tanto quem visita, conseguem 
atualizar seu conhecimento, fortificar seu networking 
e criar valiosos insights que serão aplicados ao longo 
dos próximos dois anos. Com certeza é um momento 
muito especial e de grande expectativa”, afirma Victor 
Tranquilini, coordenador da Glass South America.

Absorvendo alguns reflexos da crise, assim como mui-
tos setores, o mercado de vidros também enfrentou 
fortes desafios no ano de 2016 com uma queda de 
11,8% no consumo de vidros planos. Porém, Tranqui-
lini ressalta que outros pontos positivos do último ano 
serão importantes ferramentas na retomada do cresci-
mento. “Apesar de ainda estarmos em um momento de 
economia delicada, 2018 possui boas chances de reto-
mada, e ter um evento como a Glass no calendário de 
negócios é uma maneira de enxergar novas possibili-
dades e entender que mesmo em momentos de maior 
dificuldade, é necessário continuar investindo em seu 
negócio, destacando-se no mercado e estando pronto 
para abraçar as novas oportunidades que virão em um 
momento mais sólido do setor, que acreditamos que 
está por vir”. 
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Luiz Garcia, diretor LiSEC Sudamerica confirma a presença 
da empresa mais uma vez na Glass South America e diz 
que a expectativa é bastante favorável. O executivo acre-
dita que o pior ficou para trás, e que uma recuperação já 
está ocorrendo, mesmo que não seja rápida, acontece de 
forma gradual e sustentável. “Nossa experiência mostra 
que tanto a Glass South America, em São Paulo, como a 
Glasstec, na Alemanha -Dusseldorf, são feiras que os clien-
tes costumam ir e, sem dúvida, movimentam o mercado 
de equipamentos para processamento de vidro plano”. A 
Lisec vai apresentar um equipamento adquirido no final 
do ano passado, chamado Schraml.  

“Acreditamos que em 2018 as feiras do setor vidreiro irão 
refletir a crescente prosperidade do setor, com a retomada 
da economia, significando que teremos o acesso à novas 
soluções de produtos e de sistemas. Temos nestas feiras 
a oportunidade de mostrar ao mercado nossas novidades, 
além de reforçar os laços com parceiros e aumentar a ami-
zade com os clientes. Com toda certeza, esses dias de feira 
ajudam a mobilizar novos negócios e a potencializar os 
mais antigos”, declara Gabriel Gabbay Zanatta, coordena-
dor de marketing da Saint Gobain Glass Brasil. 

Para o executivo, com o aquecimento da economia, have-
rá uma maior prosperidade no setor vidreiro, refletindo 
em um maior volume de vendas, bem como um mix mais 
rico de produtos no mercado. “Para o ano de 2018 esta-
mos com fortes expectativas para a participação na Glass 
South America, aonde iremos apresentar ao mercado vi-
dreiro nossa nova comunicação para o mercado de deco-
ração e arquitetura de interiores, com um forte apelo para 
a estética e especificação de soluções de valor agregado”. 

A Ludufix também vai participar da Glass South Ameri-
ca. “Feira sempre gera uma expectativa positiva, apesar 
de momentos ruins no cenário econômico e político, as 
feiras servem para aproximar nossos clientes para troca 
de ideias e experiências. Independentemente de serem 
anual ou bienal, no pós-feira sempre acontece novos 
negócios”, revela Eduardo Abreu, diretor comercial da 
empresa.

“A Glass South America é um evento muito especial 
para nós, pois é onde apresentamos novidades e temos 
a oportunidade de encontrar nossos clientes e ami-
gos. Acreditamos que esta será uma edição superior às 
demais, pois viveremos um período de retomada eco-
nômica. Acreditamos que o evento ajudará a dar uma 
movimentação e crescimento no setor vidreiro. Para o 
vidraceiro progredir na vida, precisa incorporar novida-
des em seu portfólio, e a maneira mais barata de conhe-
cer os novos produtos é visitar as feiras do setor”, avalia 
Sergio Koloszuk, diretor comercial da Alclean.

Na avaliação de Rebeca Andrade, arquiteta especifica-
dora técnica da PKO, as feiras, não necessariamente, 
refletem no aumento das vendas, mas fortalecem a 
marca e efetividade de ações de marketing. “As fei-
ras são um meio facilitador não só de as empresas já 
consolidadas no setor vidreiro reforçarem seu conhe-
cimento técnico, suas parcerias e seus investimentos 
por terem a oportunidade de encontrar novidades e 
soluções nas exposições, e assim conseguirem gerar 
novos negócios com seus clientes; mas também poten-
ciais novos investidores podem vir a enxergar um novo 
caminho de negócio”.

Expectativas das empresas expositoras

feiras e eventos
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“Com a retomada gradual do setor econômico, e con-
sequente retomada de novos investimentos e novos 
empreendimentos no setor da construção civil, as ex-
pectativas são positivas no sentido de que as feiras 
virão em um momento que nos parece de “virada” ou 
de “recomeço”, onde o país espera voltar a crescer. 
Neste cenário, o contato pessoal após dois anos com 
todos os atores do setor será marcante e poderá faci-
litar a geração de novos negócios e novas parcerias”, 
completa.

A PKO está há quase dez anos expondo em ambas as 
feiras, na Glass South America logo na entrada do 
evento e na Fesqua com o diferencial de um estande 
maior. A empresa vai focar no uso da tecnologia em 
vidros especiais para embasar seu projeto de estande, 
visando sempre a experiência e interação do visitan-
te com os produtos e suas possíveis aplicações. Além 
disto, lançará um produto que será novidade no mer-
cado brasileiro.

Apesar de dois grandes eventos Copa e eleição que 
poderão tirar o foco, Yveraldo Gusmão acredita em 
uma retomada em 2018. A empresa vai participar das 
duas feiras, pois tem a estratégia de estar em todos 
os eventos do setor, inclusive é pioneira e patrocina-
dora da Glass South America no Brasil. “Acreditamos 
nas feiras e sempre temos boas expectativas. Estamos 
preparando novidades para surpreender e superar 
as necessidades do mercado, seja no ramo vidreiro 
como no de caxilheiros. Os clientes aguardam a fei-
ra para ver o equipamento funcionando e aproveitam 
para buscar uma oportunidade de negociação”.

“A Glass South America é um dos principais eventos do setor 
vidreiro na América Latina e está na agenda de importantes 
profissionais da área. Por isso, trata-se de uma oportunida-
de para apresentarmos ao mercado novas soluções e tecno-
logias com o melhor custo benefício de acordo com as ne-
cessidades dos clientes. Neste ano, estaremos presentes na 
feira apresentando nosso portfólio de produtos, entre eles 
painéis deslizantes para vidros temperados, molas aéreas e 
de piso, barras antipânico, soluções de controle de tempo 
e acesso, operadores para portas automáticas deslizantes, 
além de fechaduras de alta qualidade”, descreve Tomas Ca-
tafay, VP da dormakaba para América Latina.

A empresa também estará na Fesqua, expondo seu portfó-
lio. “A feira tem se tornado, cada vez mais, uma importante 
plataforma de negócios para o mercado de esquadrias, não 
só no Brasil, mas para toda a América Latina. O evento re-
cebe milhares de profissionais do setor, o que nos motiva 
ainda mais a expor as nossas principais soluções”.

A Ideia Glass, como de costume, também vai participar das 
duas feiras, apresentando as melhorias em suas linhas de 
produtos já existentes e lançamentos de novas soluções.  “As 
feiras do setor são muito aguardadas aqui na Ideia Glass. É 
o momento de revermos os clientes e apresentarmos para o 
segmento novidades das nossas linhas de produtos. Sempre 
trazemos novidades para as edições, e esse ano não será di-
ferente. A feira é um ambiente interessante, pois reúne, em 
um único espaço, clientes, fornecedores, parceiros e concor-
rentes. É uma atmosfera de inovação e entendemos que é o 
momento que demonstra de forma mais clara como nosso 
setor é significativo para o país como um todo”, diz Érico 
Oliveira Miguel, diretor de Planejamento da Ideia Glass.
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passo a passo



A UBV também planeja participar da Glass South Ameri-
ca, mas ainda não definiu se estará na Fesqua. “As feiras 
são sempre uma oportunidade para apresentar produtos 
e manter os relacionamentos com nossos clientes atuais e 
potenciais e conhecer as novidades do segmento.  O último 
dia da feira é particularmente interessante, pois nos dá a 
oportunidade de apresentar os produtos diretamente ao 
vidraceiro que costuma ir nesse dia. Não acho que a feira 
agite o mercado, mas sim que o mercado agite a feira.  Em 
anos de economia aquecida os profissionais do segmento 
estão mais abertos a buscar novidades, informação e co-
nhecimento e isso se reflete na visitação à feira”, analisa 
Sergio Minerbo, diretor-presidente da empresa. 

“As feiras agitam o mercado, pois estamos ali diante dos 
nossos clientes, acreditamos no cenário otimista que se 
cria através de muito trabalho e dedicação de cada pro-
fissional envolvido no ramo.  Mas vale destacar o ano em 
que o evento não acontece, porque ele também é muito 
importante para estarmos atentos e mantermos o que foi 

acordado na feira, e a cada evento ajustarmos e fortalecer-
mos as parcerias com nossos clientes. Nossa expectativa é 
cada vez mais divulgar a BL Glass, sempre destacando nos-
so principal diferencial, que é o atendimento que oferece-
mos. Estamos trabalhando muito, para mantermos nosso 
excelente atendimento, e cada vez mais aumentar nosso 
mix de produtos, com o intuito de facilitar o dia a dia do 
nosso cliente”, sublinha Landia Farias, diretora comercial 
da BL Glass. 

“Acreditamos a Glass South America costuma movimentar 
o setor e incentivar os investimentos em novas tecnologias 
e produtos pela visibilidade que proporciona. Na Glass 2018 
apresentaremos nossos rebolos de polimento que oferecem 
o melhor brilho e o melhor rendimento do mercado, eleitos 
pelo Prêmio Destaque do Ano Anavidro de 2011 a 2016 e 
pelo Prêmio Marca Brasil nos anos de 2014 a 2017. Apresen-
taremos também a nova linha de molhas hidráulicas Action, 
que contará com o modelo que já comercializamos e novos 
modelos”, conta Flavio Sirotto, diretor da Arbax.
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Além de apresentar os principais lançamentos em design e 
tecnologia do setor vidreiro, a Glass South America apresen-
ta espaços voltados para troca de conhecimento e inovação 
como a Arena do Vidro, espaço com palestras gratuitas no 
estilo Ted Talk sobre atualizações de normas técnicas, ten-
dências do mercado de construção, tecnologias de vidro e 
diversos outros assuntos relevantes ao setor. 

 

“A Glass South America é o local ideal para visitantes que 
buscam soluções e novas tendências relacionadas à aplicação 
e utilização do vidro. A feira é dividida em duas áreas: tec-
nologia e design, atingindo um público qualificado de pro-
fissionais ligados às indústrias automotivas, moveleiras, linha 
branca, decoração e construção civil, além de arquitetos, de-
signers, serralheiros e vidraceiros. A Glass South America ain-
da traz atualização profissional por meio de palestras e uma 
arena montada especialmente para testes de diferentes tipos 
de vidro em situações adversas”, destaca Tranquilini.

O coordenador da feira diz que a Arena do Vidro é a nova 
aposta para conciliar conhecimento e inovação, oferecendo 
ao visitante uma experiência de visitação ainda mais com-
pleta. “Nesta edição também teremos um novo programa 
criado para auxiliar na construção de uma rede de negócios 
e relacionamento entre fornecedores e indústria. Os parti-
cipantes são indicados pelos próprios expositores e ficam 
em uma área cuidadosamente elaborada com privacidade 
para reuniões e encontros; A iniciativa visa proporcionar 
uma experiência diferenciada aos visitantes, que colocará 
o expositor frente a frente com novos e potenciais clientes. 
O objetivo é ajuda-lo a crescer e desenvolver seus negócios 
de forma objetiva e assertiva”, revela.

Outro espaço, que já é um sucesso da feira é o “Vidro em 
Ação”, onde serão realizados ensaios técnicos do vidro 
temperado, aramado e laminado para mostrar de perto o 
comportamento do material em diferentes situações, como 
de impacto, fragmentação, choque térmico, entre outros. 
O evento ainda seguirá rigorosamente às normas da ABNT, 
que serão aplicadas em todas as instalações do pavilhão. 
Além disso, o evento acontecerá em novo local esse ano, 
no São Paulo Expo, o mais novo e moderno centro de ex-
posições de São Paulo. 

Glass South terá pavilhão alemão
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Paralelamente a Glass, acontece a R+T South America, 
único evento focado exclusivamente no setor de por-
tões, persianas, toldos e sistemas de proteção solar na 
América Latina, organizado em parceria com a Messe 
Sttutgart – maior neste mercado de atuação. A primeira 
edição, que ocorreu em 2016, contou com a presença 
de mais de 50 marcas e de 6000 visitantes em 3.200m² 
de exposição.  

“Já possuímos mais de 80% das áreas renovadas para a 
próxima edição com expectativa da presença de mais de 
200 marcas expositoras. Possuímos dois espaços na fei-
ra, o lado de design e o lado de tecnologia e todo esse 
setor apoia a Glass South America. Todas as principais 
empresas do setor no Brasil participam da feira, entre 
eles nomes fortes como Saint-Gobain, Blindex, Cebrace, 
Guardian, PKO, Dorna, Alclean, Al Puxadores, UBV, Real 
Vidros, Divinal, Real Vidros, Space Glass, Tec Vidro, Bot-
tero, SGlass, Pujol, VetroMáquinas, Idea Glass, entre ou-
tros”, cita Victor Tranquilini.

Nesta edição continua o já tradicional pavilhão ita-
liano, com mais de 20 empresas expositoras com os 
principais fabricantes de maquinários do mundo como 
Adelio Lattuada, Brembana, Daltamax, Fenzi, Forel, 
Rollmac, Macotec, Italcarrelli, entre outros. A novida-
de para 2018 é o pavilhão alemão, projeto elaborado 
em colaboração com a matriz, que possui uma maior 
expertise com o setor.  A expectativa para 2018 é rece-
ber cerca de 12.000 visitantes.

Todos os anos são realizadas pesquisas com exposito-
res e visitantes, que revelam dados importantes. Os vi-
sitantes da Glass são predominante mente vidraçarias e 
lojistas com 36% seguido por 12% transformadores e be-
neficiadores; 11% de distribuidores; 10% de construção 
civil; 6% serviços; 5% esquadrias e outros. Dos cargos, 
19% são presidentes, 24% proprietários, 15% gerentes e 
os outros 64% participam da decisão de compras. Na úl-
tima edição, 92% dos expositores ficaram satisfeitos com 
a feira, 91% estão satisfeitos com sua visita ao evento e 
88% retornarão para a próxima edição. 
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A Glass South America 2016 recebeu mais de 13 mil 
visitantes, expectativa mantida para esta edição



A Fesqua - Feira de Esquadrias, Ferragens e está em sua 12ª edi-
ção é considerada o maior e mais importante evento para o mer-
cado de esquadrias da América Latina, reunindo, em um único 
local, inovações em esquadrias e vidros, portas, janelas, fachadas, 
forros, portões, grades, acessórios e componentes, além de má-
quinas e equipamentos para a indústria de esquadrias e vidro.

A feira acontece simultaneamente às feiras EBRATS – Encontro 
e Exposição Brasileira de Tratamento de Superfície e Feitintas – 
Feira da Indústria de Tintas. O novo formato de realização con-
junta das feiras tem como objetivos principais facilitar o acesso 
e a integração do público bem como melhorar a logística das ex-
posições para as empresas, de acordo com o diretor comercial da 
CIPA Fiera Milano, Rimantas Sipas. Nos anos anteriores, Feitintas 
e Fesqua eram realizadas separadamente do EBRATS. Os organi-
zadores esperam receber cerca de 40 mil pessoas e mais de 700 
marcas expositoras.

Fesqua ganha mais um
evento paralelo

feiras e eventos
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Rimantas Sipas, Diretor Comercial da Cipa Fiera 
Milano, organizadora da Fesqua juntamente com 
a Cesar Tavares Comunicação, informou que já 
no dia do lançamento foram comercializados cer-
ca de 70% dos espaços disponíveis para estandes 
no EBRATS. “Isso nos surpreendeu positivamen-
te indicando a retomada dos negócios, que já 
percebemos neste ano, e que estará muito mais 
consolidado no ano que vem. A realização das 
feiras é a grande oportunidade para as empresas 
aproveitarem o bom momento de recuperação 
da economia e expor suas marcas”.

Durante o evento de lançamento das feiras, o an-
tropólogo Luiz Marins, convidado pela Cipa Fiera 
Milano para ministrar palestra sobre oportunida-
des de investimentos, expôs para os empresários 
presentes as vantagens competitivas do Brasil dian-
te de outros países como China, Índia, Indonésia, 
Turquia e Rússia. Segundo Marins, aos olhos dos 
investidores estrangeiros, além de o Brasil estar en-
tre as 10 maiores economias do mundo, é um local 
que não possui os problemas presentes naquelas 
nações, como questões étnicas ou de religiões, 
conflitos de fronteiras e impedimentos relaciona-
dos ao idioma. “Os investidores estão mais interes-
sados na nossa economia, que tem o melhor agro-
negócio do mundo, por exemplo, então é preciso 
que nós comecemos a nos preparar para sair dessa 
crise, passando a enxergar as oportunidades que 
vão surgir”, recomendou.

A Fesqua este ano ocorre em paralelo à feira EBRATS – En-
contro e Exposição Brasileira de Tratamento de Superfície, e 
à Feitintas como de costume. A expectativa é receber 40 mil 
visitantes e 700 marcas expositoras
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VIDROS PARA MÓVEIS

Av. João Paulo I 1701/1711 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP

DEPARTAMENTO  
COMERCIAL FAX
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guia de fornecedores

MÁQUINAS

GR GUSMÃO

(11) 3998-2020

www.gusmao.com.br

Pág. 45

MOGK

(47) 3323-5844

www.mogk.com.br

Pág. 81

VETRO MÁQUINAS

(11) 5041-6688

www.vetromaquinas.com.br

Pág. 59

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINÁRIOS

GLASSPARTS

(11) 3922-8000

glassparts.com.br

Pág. 49

SOFTWARES

CORTE CERTO

(11) 3673-1119

www.cortecerto.com

Pág. 34

VIDRO IMPRESSO

SAINT-GOBAIN GLASS

0800-125-125

br.saint-gobain-glass.com

Pág. 88

UBV VIDROS

 0800-709-0710

www.vidrosubv.com.br

Pág. 9

FERRAGENS PARA VIDRO

KIT 

Pág. 11

IDEIA GLASS

(11) 3016-9300

www.ideiaglass.com.br

POLIVIDROS

0800 644 0111

www.polividroscomercial.com.br

Pág. 76

METTALLFLECK

(41) 3289-7755

www.mettallfleck.com.br

Pág. 39

MULTIMETAIS

(22) 2527-1908

www.multimetais.ind.br

Pág. 41

VIVIX

0800 200 1222

www.vivixvidrosplanos.com.br

Págs. 2 e 3
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vidro e design
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Camuflado na paisagem
Volume poliédrico pertencente a mu-
seu na Cidade do Porto, em Portugal, é 
implantado no Parque Serralves e altera 
a percepção do lago e jardim, assim co-
mo a ligação entre o museu e o parque. 
A configuração poligonal côncava deste 
layout fornece a base perfeita para um 
espaço de projeção. O pavilhão é pre-
enchido com cores, luz e ecos, se camu-
flando em seu ambiente de hospedagem, 
através de seus vidros refletivos, em tom 
mais escuro. O projeto, implantado em 
2017, é da equipe da depA Architects, for-
mado pelos arquitetos Carlos Azevedo, 
João Crisóstomo, Luís Sobral, Miguel San-
tos, Sara Pontes, Margarida Leitão, Ânge-
la Meireles e Hugo Sobrosa.
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O EQUILÍBRIO 
ENTRE ESTÉTICA, 

FUNCIONALIDADE E 
LIBERDADE

F
O

R
M

IG
A

JG
P.

C
O

M

LANÇAMENTO

SGG
Marine 
A sua nova alternativa 
de bom gosto.

O SGG MARINE é um vidro com 
simetria única em suas texturas e que 

revela a beleza natural das formas.

Seja em ambientes internos ou 
externos, ele criará o equilíbrio 

perfeito para o seu projeto.
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