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Um novo ânimo
para o setor
 
Uma das mais importantes feiras do mercado vidreiro no mundo, 
a Glass South America, que aconteceu no mês de maio, foi um 
termômetro positivo para o setor. O encontro da cadeia do vidro 
bateu recordes de visitas, e, apesar de parecer menor, um refle-
xo da crise em 2016, as empresas que participaram tiveram seus 
estandes lotados e geraram muitos negócios. O público se bene-
ficiou de muito conteúdo de valor e conheceu dezenas de lança-
mentos. Em nossa reportagem de capa você poderá conferir as 
atrações e novidades apresentadas.

Um dos segmentos que mais avançam na indústria vidreira é o de 
equipamentos para o processamento do vidro, que apresenta hoje 
uma alta tecnologia, totalmente disponível no Brasil, com automa-
tização de todo o processo e mínima necessidade de mão de obra. 
Confira algumas destas tecnologias na seção ‘Fique por Dentro’. 

Outro mercado que traz cada vez mais tecnologia é o de fechaduras 
e trincos para portas e janelas de vidro. Os fabricantes investem em 
novos modelos que garantem mais segurança no travamento, além 
da variedade de materiais e modelos, com design moderno e versátil. 

Em `Empresas e Negócios`, contamos a história da GR Gusmão Re-
presentações, a empresa que revolucionou o setor de máquinas 
para processamento do vidro através de seu fundador Yveraldo 
Gusmão, e da Invictos Tecnologia, especialista em softwares de 
gestão desenvolve sistema modular voltado especificamente para 
vidraçarias e distribuidores. 

Nesta edição também trazemos duas novidades para o setor vi-
dreiro, o lançamento da Vidro Impresso `Meu Vidraceiro`, uma 
ferramenta que ajudará profissionais do vidro a se conectarem a 
clientes que buscam serviços de vidraçaria pela internet; e a che-
gada de uma nova marca de componentes para vidro no Brasil, a 
GDS. Na seção `Papo Direto`, conversamos com um dos sócios da 
empresa, Sergio Mesquita.

 
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 mercado vidreiro é bastante promissor, porém, a 
concorrência também é grande. Para se destacar no 
segmento é preciso fazer algo a mais que a concor-
rência. Entretanto, em se tratando de marketing, te-
mos observado que muitas vidraçarias não fazem o 
mínimo necessário. Na era da internet, estar presente 
no ambiente virtual já não é mais um diferencial, mas 
essencial a todos os negócios, e os muitos vidraceiros 
não apostam nas estratégias de marketing digital. 

Atualmente, quem não está online praticamente não 
existe. Afinal, nos dias de hoje, o mais comum é fa-
zer uma pesquisa no Google antes de buscar um pro-
duto ou serviço. Certamente seu público-alvo está na 
internet, trafegando todos os dias, no Google, redes 
sociais, e-mail ou Youtube, e se você souber utilizar a 
estratégia certa, da forma correta, pode fisgar seu po-
tencial cliente através da internet e assim vender seu 
produto ou serviço.

Para conquistar o sucesso no mundo digital, ter um 
bom site é o primeiro passo. Algumas empresas do 
ramo vidreiro nem endereço eletrônico possuem, ou-
tras têm um site mas não conseguem resultados ex-
pressivos. Mas o que um site precisa ter para ter bons 
resultados e gerar pedidos? 

Primeiro responsividade, que permite que seu site 
abra no tamanho ideal para leitura em dispositivos 
móveis, como celular e tablet, o que com certeza é 
necessário nos dias de hoje, já que a maioria acessa a 
internet pelo celular. Um site responsivo também tem 
mais chances de ser encontrado no Google e outros 
mecanismos de busca. 

Aliás, a otimização de seu site é um dos itens mais 
importantes, pois ser encontrado em mecanismos de 
busca, principalmente no Google, é como encontrar 
um peixe no oceano, se o site não for programado 
da forma adequada, com palavras-chave adequadas, 
pode nem aparecer no buscador, o que pode ser cru-
cial para seu insucesso.

Uma forma de gerar otimização, ou seja, relevância no 
Google e outras ferramentas de busca é o conteúdo 
de valor. Existem dois tipos de sites, os estáticos e os 
dinâmicos. O primeiro não gera conteúdo, ele é fixo, 
ou seja, se tem 10 páginas, como por exemplo empre-
sa, serviços, produtos e contato, fica sempre assim, ele 
não cresce, consequentemente não aumenta suas pos-
sibilidades do Google indexar naturalmente seu conte-
údo. Já o segundo caso, o dinâmico, é quando criamos 
conteúdo como notícias, matérias e artigos, atualizado 
constantemente. Além do conteúdo atrair interesse, 
seu site tendo mais páginas e movimentação constan-
te, terá mais chances de ser encontrado.

Depois de atrair potenciais clientes para seu site é 
preciso ter mecanismos para captar estes contatos 
e não deixar essa oportunidade escapar. Por isso, 
é importante seu site ter diversos formulários, não 
apenas na página de contato, mas em diversos 
pontos estratégicos, como por exemplo na página 
de produtos ou serviços. Chat também é uma ou-
tra possibilidade, mesmo que não fique 100% do 
tempo online. Essas são algumas dicas para dar o 
primeiro passo em sua estratégia de Marketing Di-
gital, ter um site consistente que lhe permita trazer 
visitantes e que esses visitantes se convertam em 
cadastros ou entrem em contato com sua empresa. 

O primeiro passo no
MARKETING DIGITAL

Temperado, Laminado, Proteção Solar, Duplo ou Insulado, Laminado de Temperado,  
Serigrafado e Esmaltado, Pintado Comum e Temperado, Extra-Clear, Espelho, Box de Vidro,  

Bisotê, Lapidação e Incisão, Impresso, Autolimpante.

Através de dedicação, transparência e amor à indústria vidreira, a Divinal se tornou 
 referência no mercado. A empresa disponibiliza tudo o que os clientes precisam para 

 desenvolver seus projetos, com uma variedade incrível de produtos:

FALE COM A DIVINAL E CONTE COM 64 ANOS DE EXPERIÊNCIA PARA FAZER A SUA OBRA ACONTECER:

11 2827.2100  AV. TORRES DE OLIVEIRA, 255 | JAGUARÉ | SP 
31 2103.9633  AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 6.810 | CALIFÓRNIA | BH

WWW.DIVINALVIDROS.COM.BR

Unidade São Paulo Unidade Belo Horizonte
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Acesse

O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Leia a versão digital da revista Vidro Impresso

Receba notícias pelo 
Whatsapp

/revistavidroimpresso /revistavidroimpresso @vidro_impresso

www.vidroimpresso.com.br

Online

Encontre-nos nas redes sociais:

Além da versão impressa, a revista Vidro Impresso 
também está disponível na versão digital. Você pode 
folhear a revista em nosso portal ou baixar o arquivo 
da revista digital em seu computador, tablet ou celular 
para ler quando quiser. 

Acesse a edição atual e as anteriores em: 

https://vidroimpresso.com.br/edicoes

Você pode ter a comodidade de receber in-
formações e novidades sobre o mercado vi-
dreiro em seu celular.

Basta adicionar em sua agenda o número 11 
96334-9287 e enviar uma mensagem com a 
palavra NOTÍCIAS para ser cadastrado em 
nossa lista de transmissão.

NOTÍCIAS
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FLUTUANDO
ENTRE AS
COPAS

U
ma caixa de vidro flutua nas folhas das 
árvores em duas colunas semelhantes 
aos troncos, interrompendo o menor 
número de carvalhos possível em um 
denso bosque no sopé das montanhas 

de Santa Cruz, a oeste do Vale do Silício, nos Esta-
dos Unidos. Esta é a ideia conceitual do projeto de 
2016 da Craig Steely Architecture.

Casa de vidro flutua 
entre as árvores e 
recebe iluminação 
natural controlada 
em um denso bosque 
nas montanhas de 
Santa Cruz, nos 
Estados Unidos
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A casa de cerca de 300 m2 construída com paredes de 
vidro é cheia de iluminação natural e ao, mesmo tem-
po, é protegida dos raios diretos do sol pelas densas 
copas das árvores. No pavimento principal, uma ponte 
de aço conecta o térreo ao telhado com vegetação na-
tiva. Um deck de observação fica no campo de grama 
junto com uma garagem e um foyer de painéis de zin-
co e vidro espelhado. A luz do sol vai do foyer até o 
pavimento da área de estar.

A casa de cerca de 300 m2 
construída com paredes 
de vidro é cheia de 
iluminação natural e ao 
mesmo tempo é protegida 
dos raios diretos do sol 
pelas densas copas das 
árvores.



Um deck de observação fica no 
campo de grama junto com uma 
garagem e um foyer de painéis 
de zinco e vidro espelhado. A 
luz do sol vai do foyer até o 
pavimento da área de estar.

A sala principal está em balanço sobre a copa das árvores, en-
quanto quartos, banheiros, serviço e depósito estão localizados 
atrás de uma longa parede de armários ao longo da encosta. Es-
paços distintos - a sala de estar, o escritório e a cozinha - são de-
lineados espacialmente no plano aberto, afundando-os no piso 
de concreto.

arquitetura e vidro
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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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Conexão 
ininterrupta



A 
residência do Tamara Wi-
bowo Architects localizada na 
cidade de Semarang, na Indo-
nésia, tem sua conexão visual 
com o entorno maximizada 

com grandes e altas recuadas da facha-
da, que, ao mesmo tempo que permitem 
um respiro à casa trazem uma iluminação 
mais filtrada para o interior.

www.vidroimpresso.com.br  9

Ligação de 
residência na 
Indonésia com 
o entorno é 
maximizada 
com grandes 
e altas 
fachadas de 
vidro
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A articulação das aberturas permite criar 
uma relação ininterrupta entre o ambien-
te interno e externo. Localizada em um 
terreno de esquina em um bairro com re-
levo acentuado, a casa de 600m2 se proje-
ta para seu entorno ao mesmo tempo que 
preserva seu espaço interior privativo. 

O pátio marca o acesso 
principal da casa, 
criando uma sequência de 
experiências que trazem 
o foco de volta para a 
natureza a partir de uma 
sobreposição espacial de 
salas interiores e salas 
exteriores e da presença 
de luz natural que vem 
de claraboias e das 
aberturas laterais.
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O projeto consiste em volumes na cor cin-
za com aberturas emolduradas por um 
acabamento em madeira. Organizados 
geometricamente com base em suas fun-
ções, um dos volumes abriga os ambien-
tes de estar, outro a garagem e o escritó-
rio, e o último os serviços.  

Essas massas se organizam ao redor de 
um pátio aberto onde existe uma antiga 
mangueira. O pátio marca o acesso princi-
pal da casa, criando uma sequência de ex-
periências que trazem o foco de volta para 
a natureza a partir de uma sobreposição 
espacial de salas interiores e salas exterio-
res e da presença de luz natural que vem 
de claraboias e das aberturas laterais.
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DEIXE O LEVANTAMENTO 
PESADO POR NOSSA CONTA!

POR QUE ESCOLHER POWR-GRIP®?
 Tecnologia Intelli-Grip®

 •  Gerenciamento inteligente da bateria
 •  Manutenção simplificada
 •   Sistema de alerta multinível

 Mais de 50 anos de experiência criando, 
 desenhando e fabricando equipamentos 
 profissionais de elevação à vácuo

 Grande variedade de Ventosas Manuais,   
 Ventosas de Montagem e Levantadores   
 com Ventosas (Lifters)

O NOME ORIGINAL E CONFIÁVEL 
EM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO À VÁCUO

Para mais informações, visite-nos: wpg.com.br e wpg.com
Email: sac@wpg.com.br

Levantador P1 com 
tecnologia Intelli-Grip®

Não é apenas uma ventosa
industrial. É um Powr-Grip®

A articulação das 
aberturas permite criar 
uma relação ininterrupta 
entre o ambiente interno 
e externo, em diferentes 
cômodas da casa.
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DA CHINA PARA
O BRASIL
Uma nova marca de 
componentes para vidro

Sergio Mesquita
sócio-proprietário da GDS

N
asce uma nova opção em ferragens, aces-

sórios e componentes para vidro no mer-

cado brasileiro. Na verdade, com produtos 

já consolidados na América no Sul, a GDS 

amplia suas instalações e monta uma filial 

de sua fábrica na China aqui no Brasil. O projeto é fruto 

de uma parceria entre os empresários brasileiros Sergio 

Mesquita, Eduardo Rett e Ricardo Costa, que uniram ex-

pertises complementares para oferecem ao setor vidrei-

ro uma linha completa de produtos de qualidade.

Formado em Direito e pós-graduado em Mercados Finan-

ceiros pelo Mackenzie, com MBA em gestão empresarial 

pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Sergio Mesquita tra-

balhou como gerente no HSBC Bank Brasil e Citibank e, nós 

últimos nove anos, atuou como gerente comercial de uma 

grande distribuidora de vidro, acumulando larga experiên-

cia no segmento.

E foi desta vivência que surgiu a ideia de investir neste 

mercado. O sócio-proprietário da fabricante de compo-

nentes para vidro da GDS conversa com a revista Vidro Im-

presso e explica porque ele e seus sócios decidiram mon-

tar uma base da empresa no Brasil e conta quais são suas 

expectativas em relação ao mercado de componentes para 

vidro brasileiro.

papo direto
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Qual sua opinião sobre o mercado de ferragens para 
vidro no Brasil e por que os preços chineses são mais 
competitivos?

Hoje é um mercado extremamente competitivo com 
poucas margens de ganho. Na China a grande diversi-
dade de matéria-prima disponível, custos trabalhistas e 
carga tributária possibilitam o produto ter preços com-
petitivos. Como em qualquer mercado mundial, o país 
tem produtos de extrema qualidade, assim como produ-
tos de péssima qualidade, que podem gerar problemas 
de durabilidade e segurança após a instalação, cabe aos 
instaladores analisar os produtos por eles utilizados. 
Nosso objetivo é, com a eficiência de nossa fábrica, tor-
nar alguns preços atraentes, mas vender preço não é 
nosso objetivo, pois, acima de tudo, trabalhamos com o 
fator qualidade.

Por que decidiram montar uma estrutura da empresa 
no Brasil?

Como temos uma linha completa de componentes para 
vidros, a fábrica seria um como um ponto de apoio para 
completarmos os itens. Temos agora um galpão de distri-
buição na capital de São Paulo e uma fábrica localizada no 
interior de do estado de São Paulo, onde está sediada a 
indústria. Além dos produtos importados, iremos fabricar 
ferragens e componentes para complementar a linha.

A empresa produz em ambos os países e ainda vão tra-
balhar com a representação de outras marcas?

A GDS fabrica toda a linha de fechaduras, puxadores e di-
versos outros produtos na China. O cliente aqui no Brasil 
poderá ter acesso a todos os produtos disponíveis no mer-
cado importando diretamente da China através de nós, 
com toda a assessoria e garantia para uma importação se-
gura. Hoje já contamos com a distribuição da K*Star, fabri-
cante koreana de cortadores de vidros; e a UVUltraglass, 
cola UV de alta resistência europeia.

Então a produção na China continuará? 

Sim, continuaremos a fabricar na China, visto que ain-
da atendemos diversos mercados na América do Sul. E 
agora haverá também produção no Brasil.  Fabricamos 
molas Hidráulicas, puxadores e uma linha completa de 
acessórios, como suporte tucano, fenda, spiders, etc. Tu-
do relacionado a nossa linha irá crescer gradativamente.

Qual sua expectativa quanto à recepção do mercado pa-
ra esta nova marca?

Nosso termômetro foi a Glass South America. Por ser uma 
marca muito conhecida no mercado da América do Sul, 
principalmente no Brasil, pela qualidade de suas molas hi-

“Continuaremos a fabricar 
na China e agora haverá 
também produção no 
Brasil. Fabricamos molas 
hidráulicas, puxadores e uma 
linha completa de acessórios, 
como suporte tucano, fenda, 
spiders, etc. Tudo relacionado 
a nossa linha irá crescer 
gradativamente”

“Nosso objetivo é, com a
eficiência de nossa fábrica, 
tornar alguns preços 
atraentes, mas vender preço 
não é nosso objetivo, pois, 
acima de tudo, trabalhamos 
com o fator qualidade”

dráulicas, o estande da GDS foi extremante bem visitado 
gerando vários negócios e também grande demanda pelos 
nossos novos produtos, o que nos surpreendeu.

Por que somente agora, no início deste ano, decidiram 
se instalar efetivamente no Brasil e quais são as pers-
pectivas de crescimento?

Somente após o encerramento de um contrato de exclu-
sividade da marca no Brasil decidimos nos instalar aqui, 
já que estávamos atuando somente em outros países da 
América do Sul. O crescimento no mercado brasileiro vai 
depender muito do momento econômico, creio que o 
mercado irá determinar o crescimento, que não será ape-
nas de nossa empresa, mas do mercado como um todo.

Quais são suas expectativas em relação à movimentação 
do mercado após este período de recesso da economia?

Já temos uma sinalização pequena de melhora, mas 
creio que diversos fatores irão ainda contribuir para esta 
melhora não se efetivar, como eleições, economia ame-
ricana, entre outros.
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A
lém de trazer segurança para portas e janelas, as 
fechaduras e trincos também agregam ao ambiente 
com as diversas opções de design, cores, formatos 

e materiais oferecidos pelo mercado. Sejam mecânicas ou 
elétricas, em tamanhos menores ou maiores, fazendo par-
te do design do projeto, as fechaduras e trincos para vidro 
estão cada vez mais seguros e funcionais.

Segurança é a principal preocupação dos fabricantes, que 
estão criando opções mais confiáveis de travamento, e a 
norma de ferragens para vidro, que entra em vigor no iní-
cio do próximo semestre, vai garantir ainda mais a qualida-
de dos modelos. Outra vantagem das novas regras diante 
de tanta variedade oferecida pelo mercado é a padroniza-
ção de códigos e recortes, que facilitará a escolha da fecha-
dura certa. 

FECHAMENTO 
SEGURO
Segurança é 
a principal 
preocupação dos 
fabricantes de 
fechaduras e trincos 
para portas e janelas 
de vidro, que estão 
desenvolvendo 
ferragens cada vez 
mais confiáveis no 
travamento

Mini Encosta e Fecha da AL Indústria



produtos

“A Blindex juntamente com a GMS, sua fornecedora 
homologada, vem participando ativamente desse im-
portante projeto, que visa fortalecer nosso mercado 
onde a qualidade e o desempenho dos produtos estão 
sendo deixados de lado em virtude do menor preço”, 
ressalta Glória Cardoso, coordenadora de marketing 
da Blindex.

Conhecer os modelos e aplicações dos fechamentos para 
vidro também pode trazer novas oportunidades de negó-
cio. Em meio a modelos diversos e diferenciados, muitos 
profissionais acabam esquecendo das opções tradicionais, 
como é o caso da fechadura com maçaneta, que possibili-
ta ao vidraceiro substituir portas de madeira e alumínio, 
colocando uma de vidro que tem exatamente a mesma 
solução no funcionamento, mas com um custo de manu-
tenção zero.

“Este é um mercado que o vidraceiro ainda explora pouco, 
sempre nos atentamos aos boxes, espelhos e fechamentos, 
e nunca olhamos uma porta de madeira estragada em uma 
obra para oferecer esta solução. Temos vários relatos de 
vidraceiros que começaram a perceber este nicho e estão 
conseguindo aumentar seu ganho com esta iniciativa”, su-
gere Max Del Olmo, diretor da AL Indústria. 

O mais novo lançamento da AL é o trinco para vidro Fecha-fácil, que possui um sistema de travamento mais seguro 
e fácil, como seu próprio nome diz, bastando apenas encostar as folhas para que o travamento aconteça. O produto 
chega ao mercado com maior valor agregado, o que se deve a uma produção que exige mais tempo e custo, devido 
ao sistema de travamento ser diferenciado. O trinco, por trazer mais segurança e um fechamento silencioso, é ainda 
assim mais atrativo para a maioria dos consumidores e uma forma do vidraceiro se diferenciar e valorizar seu traba-
lho. Seu sistema de fechamento lembra o da fechadura 3530 da linha Blindex, o que garante muito mais segurança.

A AL possui diversos outros modelos de fecha-
mento. Para portas e janelas de correr, oferece 
diversos modelos e cores, nas linhas tradicional 
com parafusos e porcas aparentes e com capas 
coloridas, com acabamento nas cores cromada, 
branca, fosca, preta, bronze escuro e bronze 
claro. A maioria das fechaduras é aplicada no 
sistema de furação Blindex. Para portas pivotan-
tes a empresa disponibiliza a tradicional 1520 e 
a linha com capas coloridas. Outro destaque é o 
modelo 1510 com maçaneta. 

AL INDÚSTRIA

Fecha fácil

Linha tradicional para portas pivotantes da AL, com e 
sem capa

8  www.vidroimpresso.com.br



A novidade da Arouca é a fechadura com trinco rolete 
regulável para portas de vidro com lingueta para recorte 
1520 Santa Marina. A fechadura dispensa o uso de mola 
de piso na instalação. O produto é exclusivo e patentea-
do. Outro lançamento é a nova Arouca 2189B, que foi mo-
dernizada e agora tem a função bico duplo. Possui acio-
namento da lingueta reta na primeira volta da chave e 
acionamento total da lingueta na segunda volta da chave.

A fechadura IC606 da dormakaba é uma fechadura eletrônica de alto pa-
drão com sistema de controle de acesso. Com um design premium de lu-
xo, foi projetada para oferecer sofisticação e, principalmente, segurança e 
conforto. Oferece conveniência para entrada sem o uso de chaves e seu 
painel de led touch sensível ao toque torna o acesso mais prático e seguro. 
O produto tem capacidade de armazenamento de 100 digitais, 100 cartões 
RFID e 10 senhas pessoais, e é de fácil utilização por visitantes com o modo 
de passagem opcional.

Sua estrutura mecânica é robusta e flexível, tem múltiplos métodos de tran-
camento para múltiplos usuários, traz maior segurança por código embara-
lhado para acesso por código PIN, proteção contra arrombamento, proteção 
por alarme de prevenção a danos, proteção contra atraso por erro de ten-
tativa ao trancar, conta com um premiado algoritmo biométrico, segurança 
com cilindro anti-impacto e alarme de lembrete para fechar porta.

A fechadura IC606 pode ser aplicada em madeira, portas encaixilhadas e 
vidro, mediante uma adaptação, e tem interface intuitiva, proporcionan-
do fácil instalação. Tem alimentação energética por quatro pilhas alcalinas 
modelo AA, com vida útil aproximada de 5 mil aberturas, e comporta fonte 
de alimentação de emergência.

AROUCA

DORMA

Fechadura eletrônica IC606 da Dormakaba

Fechadura com trinco rolete da Arouca

www.vidroimpresso.com.br  9
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A fechadura da linha Safira com desenho arredonda-
do da Mettallfleck é fixada com parafusos com cabeça 
allen aproveitando o encaixe, o que traz sincronismo 
ao detalhe do visual. Ainda conta com um projeto ou-
sado que facilita a instalação do vidraceiro, ganhando 
assim maior vedação, pois não é mais preciso refilar 
os perfis de acabamento tanto no sistema vidro-vidro 
como no vidro-alvenaria. Tem puxador em destaque 
para melhor projetar a abertura e o fechamento. Com 
um corpo no formato que envolve e proporciona um 
acabamento seguro e diferenciado, as fechaduras da 
linha Safira seguem o padrão de furação exigido pelas 
normas Blindex.

As fechaduras da linha tradicional da Mettallfleck, a 
Giro Flex, também têm furação exigida pelas normas 
Blindex. É um dos melhores produtos criados dentro 
desta linha com fácil instalação, possui junta de PVC 
que envolve a peça e diminui o tempo na instalação 
de fechaduras, não precisa refilar os perfis de acaba-
mento pois o seu desenho é projetado para dar mais 
segurança e vedação e é um produto completo dentro 
do modo de utilização.

A Mettallfleck ainda possui a linha de fechaduras para vidro da Vialtec. Com desenho retangular com grau an-
gular, puxador especialmente desenhado com pomo da mão rebaixado para o encaixe perfeito da mão dando 
firmeza nos movimentos de abertura e fechamento, segue padrão de furação exigidos pelas normas Blindex e 
vem com parafusos de inox que se encaixam levemente na peça e proporcionam um excelente acabamento.

METTALLFLECK

Linha Safira da Mettallfleck com desenho arredondado

Linha Safira

Linha Vialtec



Modelo 1510X da Super 5

Fechadura Blindex modelo 3530

Fechadura para vidro Pado

A fechadura para portas de vidro com recorte padrão 1520 
da MM Fechaduras possui tetra-chave e trava de segu-
rança. O fechamento da porta se dá como travamento da 
maçaneta. Ao acionar a chave, a trava de segurança é li-
berada e trava a maçaneta. Ao retornar a chave a trava de 
segurança é recolhida e a maçaneta liberada. Com design 
arrojado e lingueta reversível, a fechadura evita o uso de 
molas e puxadores. A empresa fornece também contra fe-
chadura para lado direito e esquerdo VV e VA. 

MM FECHADURAS

A nova fechadura 1510X para porta de correr da Super 5 segue o modelo de 
furação Blindex 3530, vem com parafuso de Inox e porca embutida reforçada e 
pesa apenas 0.43 kg. Está disponível nas cores branco, cromado, marrom, me-
tálico (fosco pintado), preto, bronze 1003 pintado, bronze perolizado, cinza, 
dourado pintado, amarelo, azul, bege, verde e vermelho.

A linha Pado Glass contempla dois modelos no padrão Blindex, com fechadu-
ras lingueta dupla e lingueta simples, além do padrão Santa Marina, que dis-
põe de pino. Os produtos possuem a opção em cilindro oval ou redondo e são 
oferecidos com acabamento cromado, bronze oxidado, branco e preto.

Fechadura para porta de correr modelo 3530 original Blindex tem corpo fa-
bricado em latão com parafusos em latão allen quadrado e porcas em latão 
com recartilha. Possui uma bucha de segurança do lado externo que prote-
ge o cilindro, dificultando seu arrombamento. Disponível nas cores croma-
do, preto, branco, bronze, fosco, oxidado, escovado e dourado. A empresa 
oferece modelo opcional em zamac com parafusos em aço inox. 

SUPER 5

PADO

BLINDEX

www.vidroimpresso.com.br  
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maçaneta da MM
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Na PKO você encontra todas 
as soluções em vidros 

para seus projetos

Você procura soluções 
em vidros?

• Parque Fabril 20mil m²
• Linha de laminação 100% automatizada
• Excelência no Atendimento
• Suporte Técnico Qualificado
• Certificações ISO 9001 e Selo INMETRO

Oferecemos vidros laminados, temperados, 
insulados, especiais e muitos outros.

AGENDE UMA VISITA! 

PKO do Brasil
Av. Antônio de Almeida, 1111 – Jardim Maricá
Mogi das Cruzes – SP I CEP: 08775-420
Telefones: (11) 4699-8999/ 4791-8999

pkodobrasil.com.br
contato@pkodobrasil.com.br
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Flash
Guardian Glass desenvolve espelho de 
alta performance sem metais pesados

Desenvolvido pela equipe técnica da Guardian Glass Bra-
sil, em conjunto com o Centro de Ciência e Tecnologia da 
Guardian Glass em Michigan, nos Estados Unidos, o novo 
espelho Guardian Evolution apresenta uma fórmula inova-
dora de alta performance técnica que garante um nível de 
resistência e durabilidade superior ao disponível hoje no 
mercado, tanto em relação a riscos quanto a manchas.

 

“O lançamento do Espelho Guardian Evolution posiciona 
a marca em um novo patamar de qualidade, e integra a 
estratégia da companhia em se manter como referência em 
tendências para o segmento de arquitetura e decoração de 
interiores”, conta Renato Sivieri, diretor de marketing da 
Guardian Glass.

Produzido a partir de uma fórmula inovadora de alta perfor-
mance técnica, o Espelho Guardian Evolution conta com uma 
camada protetora especial aplicada em seu verso, que pro-
tege a prata - responsável pelo reflexo das imagens - e ga-
rante os mais altos níveis de resistência química e física. Tais 
características elevam a durabilidade em relação a manchas 
e oxidação e protegem contra riscos no verso, facilitando o 
manuseio do espelho por beneficiadores e vidraceiros, além 
de reduzir perdas por riscos na camada protetora. 

O produto também se diferencia por ser fabricado sem a 
utilização de metais pesados, privilegiando a sustentabili-
dade no processo de produção. O processo produtivo tam-
bém é ecologicamente correto e totalmente livre de metais 
pesados, como o cobre e o chumbo. “A nova fórmula é uma 
evolução do produto, que faz do Espelho Guardian Evolu-
tion uma referência em durabilidade e sustentabilidade”, 
diz Sivieri.



flash

Inmetro quer regularizar a fabricação e comercialização de esquadrias

Portas e janelas fabricadas em desacordo com as normas técnicas causaram, em pouco mais de dois anos, oito mor-
tes e 19 casos de lesões corporais graves em todo o país. Por isso, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia) decidiu estudar a possibilidade de regulamentar a fabricação e comercialização das esquadrias. 

Neste momento, o instituto está conduzindo uma Análise de Impacto Regulatório sobre o produto, a pedido da Abie 
(Associação Brasileira de Indústrias de Esquadrias), da Abraesp (Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Jane-
las Padronizadas) e do Siamfesp (Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo). 

De acordo com as entidades, boa parte das esquadrias comercializadas no mercado brasileiro não está em confor-
midade com as normas técnicas, oferecendo risco à saúde e à segurança do consumidor. Além disso, o desempenho 
inadequado do produto tem trazido prejuízos econômicos à sociedade. Os produtos apresentam desde falhas estru-
turais à ruptura de vidros por impacto ou esforço.

Para tratar o assunto, o Inmetro, por meio da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf), adotou a metodologia 
estabelecida no Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) da Casa Civil - Subchefia de 
Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais, que prevê amplo diálogo com as partes interessadas ainda 
na fase de estudo, por meio de encontros com as entidades mais representativas do segmento.

Em maio, o Inmetro se reuniu com 28 entidades da construção civil e associações representativas das esquadrias de 
aço, alumínio, PVC e madeira, e também do vidro, e com a ABNT. Como parte do estudo sobre o tema, servidores do 
Inmetro realizaram visitas técnicas a fábricas de esquadrias, fabricante de perfis de alumínio, laboratório de ensaios 
e diversas lojas que comercializam o produto. A finalidade foi compreender o processo de fabricação, comercia-
lização e ensaios de esquadrias e avaliar o impacto que uma eventual regulamentação poderá gerar para o setor 
produtivo e os consumidores.

  www.vidroimpresso.com.br
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ExpoAlumínio e Congresso 
estão com inscrições abertas

Referência para a América Latina, a ExpoAlumínio 
– Exposição Internacional do Alumínio, que acon-
tece entre os dias 3 e 5 de setembro, em São Pau-
lo, será palco de inovações, experiência e conteú-
do destinados à toda a cadeia produtiva do setor. 
São esperadas mais de 140 marcas nacionais e in-
ternacionais dos setores fornecedores da indústria 
do alumínio, tais como: máquinas, equipamentos, 
acessórios, matéria prima, semimanufaturados, 
transformados, reciclagem, serviços em geral e 
consultoria. Entre as marcas confirmadas estão: 
Alcoa, CBA, Hydro, Novelis, Prolind, Tomra, a ita-
liana Europiante, entre outras. 
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A perspectiva é que o evento reúna mais de 10 mil visitantes, provenientes de todas as regiões do Brasil e de diversos paí-
ses, principalmente da América do Sul. Paralelamente acontece o 8º Congresso Internacional do Alumínio, sob a curadoria 
da ABAL (Associação Brasileira do Alumínio), que reúne profissionais da indústria brasileira e mundial, representantes da 
academia e pesquisadores. O evento traz conteúdo sobre as recentes inovações tecnológicas e discute os grandes desa-
fios do setor. O Congresso trará novidades em produção, transformação e reciclagem do alumínio e suas aplicações nos 
principais mercados consumidores.



A Blindex lançou a dobradiça automática self close BLD5150, 
ideal para portas de escritórios ou residências. O conjunto 
possui um sistema com molas que permitem um fechamento 
automático e preciso da porta entre 0° e 85° e parada aberta 
a 90°. Como sua instalação é muito fácil e prática, e não pre-
cisa quebrar ou furar o piso, é muito indicada para ambientes 
internos, podendo ser utilizada também em portas de box. 
Disponível nos acabamentos cromado, branco, preto, bronze, 
natural fosco ou escovado, é um produto exclusivo Blindex.

 

Outra novidade é o Kit Jumbo Blindex. Utilizado para portas 
de grandes dimensões, é ideal para vitrines de lojas e facha-
das, além de proporcionar um visual limpo e moderno para as 
fachadas. Com corpo fabricado em latão e parafusos em aço 
inox com rosca M8, pode ser utilizado em molas hidráulicas de 
piso. Com roscas internas embutidas, não precisa utilizar por-
cas, tornando a instalação mais fácil e valorizando a estética. 
Disponível nos acabamentos cromado, branco, preto, bronze, 
natural fosco ou escovado, é, de acordo com a empresa, tam-
bém é um produto exclusivo sem similar no mercado.

A fim de oferecer alta performance durante as operações, a 
Dewalt lança a linha de pontas para parafusar MaxFit. Ide-
ais para uso em furadeiras de impacto e furadeiras sem fio, 
os acessórios são usinados com precisão, o que diminui a 
chance de espanar o parafuso, proporciona maior produ-
tividade aos trabalhos e garante o encaixe ideal. A linha 
MaxFit possui 19 kits diferentes. 

As pontas são produzidas com liga de metal de alta resis-
tência, e chegam a durar até cinco vezes mais do que as 
convencionais. Para os trabalhos que exigem pontas mag-
néticas, a MaxFit possui, ainda, extensores e limitadores 
que, graças ao exclusivo sistema Magnetic Screw Lock, as 
deixam altamente magnetizadas.

Blindex lança dois novos modelos de dobradiças

Dewalt lança pontas para parafusar de 
maior precisão

flash

Acima, modelo de dobradiça blindex-jumbo e 
modelo blindex-selfclosing
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A Casa Mansur destaca em seu showroom o lançamento Cover-
glass, da Vivance, uma linha de vidros pintados que traz uma 
estética contemporânea e versátil com potencial para atender 
aos clientes mais exigentes.  O produto pode ser aplicado em 
paredes, portas de armários, balcões, tampos de mesas e até 
em prateleiras. O acabamento também permite variáveis como 
chanfrado, bisotado, jateado e furado, o que garante uma fina-
lização diferenciada. 

O vidro apresenta uma característica brilhante e vivaz, com aca-
bamento laqueado e coloração uniforme, que se mostra perfei-
ta mesmo em caso de reposição de peças, uma vez que a tinta 
não descasca e o aspecto não é translúcido. O produto pode ser 
encontrado na Casa Mansur & Prime Gattai, nas mais variadas 
tonalidades e espessuras.

Casa Mansur apresenta nova linha de 
vidros coloridos

www.vidroimpresso.com.br  7
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A GR Gusmão 
foi pioneira no 
desenvolvimento do 
mercado de máquinas 
para a indústria de 
transformação do 
material no Brasil

A GR Gusmão participou passo a passo do desenvolvi-
mento e crescimento da indústria de transformação 
do vidro. Yveraldo Gusmão, cerca de 40 anos atrás, 

atuava como vendedor na fábrica de vidros Pilkington, do 
Grupo Blindex, e percebeu uma necessidade em vidraceiros 
e temperadores: a carência de máquinas para vidro. Para 
preencher esta lacuna, há três décadas decidiu trazer as me-
lhores máquinas, equipamentos e acessórios para o Brasil, e 
hoje representa diversas marcas, como Macotec, Schiatti An-
gelo, MoreMoreschi, Fenzi, Bohle, Triulzi e TecGlass. 

REVOLUÇÃO NO 
PROCESSAMENTO
DO VIDRO Yveraldo Gusmão

empresas e negócios

Gusmão foi para a Europa visitar as feiras Glasstec, na Ale-
manha, e Vitrum, na Itália, para conhecer o que havia de 
mais moderno em equipamentos para o beneficiamento do 
vidro e trazer essas novidades para o Brasil. “Visualizamos 
um mercado importante. Havia realmente uma demanda 
não atendida e, como o segmento do vidro brasileiro ainda 
não tinha acesso a estas máquinas, nosso trabalho foi to-
mando uma grande proporção e a empresa crescendo. Tive-
mos um crescimento interessante e percebemos a necessida-
de de insumos também para abastecer o setor”.

O empresário passou a ir frequentemente para o exterior 
com o objetivo de comprar essas máquinas e trazê-las pa-
ra o Brasil. Foi um caminho traçado com muita dedicação, 
batendo de porta em porta, um trabalho de “formiguinha”, 
como descreve. E foi assim que Yveraldo Gusmão criou 
um novo mercado no Brasil. O pioneirismo e crescimento 
da empresa despertou concorrentes e ampliou o setor de 
máquinas para vidro no país, que hoje não perde para ne-
nhum outro quando o assunto é tecnologia. “Hoje já pode-
mos afirmar que o Brasil está com nível alto no beneficia-
mento e transformação do vidro, importando maquinários 
de alta tecnologia e automação. Temos um segmento de 
transformadores de vidro tão equipado quanto os merca-
dos vidreiros dos países mais desenvolvidos”.
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As primeiras máquinas trazidas foram as de lapidação, segui-
das de acessórios de corte, como esquadro e cortador, e as 
mesas automáticas e retilíneas. Trouxeram também os pri-
meiros equipamentos de armazenamento e movimentação 
de vidro. Assim foi crescendo o portfólio e a gama de clien-
tes. O mercado pedia e a GR Gusmão procurava em marcas 
do exterior, principalmente da Europa, sempre buscando 
uma grande variedade de produtos para superar as dificulda-
des dos clientes para trabalhar com o vidro. Em apenas cinco 
anos a empresa já tinha mais de 600 itens correlatos em esto-
que. Nestes 30 anos de atuação, a empresa manteve seu cres-
cimento e apresenta um incremento de 5 a 10% anualmente. 

Hoje a tecnologia também é mais acessível aos comprado-
res pela quantidade comercializada. No início deste proces-
so o custo era alto pela pequena oferta. Atualmente este é 
um mercado aquecido, que vem crescendo na contramão 
da crise. Porém, o que impede destes valores serem mais 
viáveis é carga tributária incidida nos produtos, que chega 
de 40 a 50% do valor final.

Mais de 600 produtos

Linha de Corte Combinada para Vidro Monolítico 
e Laminado da Macotec

Forno de Laminação com EVA da Laminarts

empresas e negócios
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“Hoje podemos considerar 
que as mais simples operações 
artesanais no vidro estão 
sendo automatizadas.                          
Do armazenamento ao corte     
o operador não mexe no vidro, 
só na retirada”

Automação da indústria

Glass South America

Todos os anos Gusmão continua visitando as feiras do 
setor vidreiro, como China Glass, Vitrum e Glasstec para 
acompanhar a evolução do mercado, trazer para o Brasil em 
primeira mão as novidades e participar ativamente a cada 
dia do crescimento do ramo, contribuindo para a automação 
do segmento vidreiro. “Todo ano é apresentado um leque 
de novos equipamentos com cada vez mais automação, uma 
tendência no mercado de não precisar de mão de obra. Do 
armazenamento ao corte o operador não mexe no vidro, só 
na retirada. Hoje podemos considerar que as mais simples 
operações artesanais no vidro estão sendo automatizadas e, 
fazendo uma retrospectiva do meu início até hoje, é como 
sair da roda de madeira e chegar a uma Ferrari”.

Nesta longa trajetória percorrendo feiras do setor no mundo todo, Yveraldo Gusmão teve um insight de que o Brasil tinha 
potencial para uma feira de negócios em torno do mercado vidreiro. Foi assim que decidiu participar ativamente para trazer 
para o Brasil a Glass South America, na qual a empresa esteve presente em todas as edições. “A feira recebeu meu empenho 
no início e tenho orgulho dessa participação importante em sua criação, juntamente com meus parceiros que acreditaram 
na minha visão e trouxeram seus estandes. Hoje a Glass South America é a terceira maior feira de vidro no mundo, atrás 
apenas da Glasstec e da Vitrum”, avalia.

Classificador de Vidros GR para estocagem de chapas

Máquina para pintura digital 
e serigrafia da Tec Glass

Lapidadora Copo Retilínea da 
Schiatti Angelo
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A Invictos Tecnologia, especialista em softwares de 
gestão, desenvolveu um sistema modular voltado 
especificamente para vidraçarias e distribuidores

ADMINISTRAÇÃO 
SEGURA

A desenvolvedora de softwares de gestão para vi-
draçarias e distribuidoras Invictos nasceu em 
2002 dos sonhos de Ronnei Peterson, um empre-

sário do ramo de softwares que fundou e administrou 
a Software-house por oito anos. Em 2010, com o objeti-
vo de alcançar voos maiores e atingir novos horizontes, 
fundou a Invictos Tecnologia. 

A Invictos propõe soluções inovadoras ao mercado para 
dar suporte à gestão empresarial, e está sempre em um 
processo de melhoria e atualização dos produtos. O pri-
meiro sistema desenvolvido focado no segmento vidrei-
ro foi o Software Invictos Vidros. Além deste, a empresa 
possui produtos relacionados à gestão de ramos do ata-
cado e varejo, e backup na nuvem. 

“Ter um sistema específico para o seu ramo traz resul-
tados mais assertivos, pois agiliza os processos internos 

e garante mais confiança, deixando a gestão mais flui-
da, sem burocracia e demora. Através do sistema você 
consegue ter acesso às informações necessárias para to-
madas de decisão de forma ágil, fazendo com que tenha 
uma gestão mais completa e eficaz”, afirma Aline Paula 
da Silva, gerente da empresa.

A eficiência é atestada pelos clientes, que, de acordo com 
Aline, relatam rotineiramente sua satisfação com o siste-
ma.  “Um deles nos informou que seu primeiro passo ao 
iniciar o dia de trabalho é logar no sistema e somente de-
pois abrir as portas da empresa. O mesmo diz que hoje 
100% de todos os processos são feitos através do sistema, 
e que ele não consegue realizar nenhuma atividade de for-
ma manual ou através de um controle paralelo, pois o sis-
tema traz as informações que ele precisa de forma simples 
e ágil, e que o sucesso da empresa dele é um resultado do 
nosso sistema e atendimento da equipe”.

A Invictos, que está presente em 17 estados das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, atende desde o 
microempreendedor até grandes vidraçarias e distribuidoras. Como o sistema é modularizado, empresas de todos os 
portes podem escolher qual plano quer e através disso ter uma gestão para sua empresa.

O cliente pode contratar o plano básico, assim como pode adicionar módulos a esse plano, ou até mesmo contratar um 
plano completo. O plano básico inclui os módulos Cadastro de Clientes, Vendedores e Materiais, Projeto, Orçamento, 
Compra de Mercadorias, Devoluções de Clientes, e Fornecedores e Relatórios Gerenciais. 

Os módulos adicionais, também contidos no plano completo, inclui itens como Financeiro, Funções Avançadas no 
Orçamento, Nota Fiscal Eletrônica, Projeto para Têmpera, Agendamento de Entrega (Romaneio), Serviço de Backup na 
Nuvem (Cloud) e Entrada de Mercadorias (com Importação de XML).

Como funciona



www.vidroimpresso.com.br  www.vidroimpresso.com.br  

“Ter um sistema específico para o seu 
ramo traz resultados mais assertivos, 
pois agiliza os processos internos e 
garante mais confiança, deixando a 
gestão mais fluida, sem burocracia 
e demora. Através do sistema você 
consegue ter acesso as informações 
necessárias para tomadas de decisão 
de forma ágil, fazendo com que tenha 
uma gestão mais completa e eficaz”

Aline Paula da Silva, gerente da Invictos Tecnologia

CONHEÇA ALGUNSS DOS
MÓDULOS OFERECIDOS

Treinamento diferenciado

O sistema completo ainda possui mais módulos: Entrada de Mercadorias (com Importação de XML), Pedido de Compra, 
Contabilidade, Múltiplos Estoques, Otimização do Corte de Vidro, Otimização de Corte do Alumínio, Sped, Sintegra, 
Bonificação, Comissões (Vendedor, Montador, Medidor), Centenas de Relatórios, entre outros módulos.

Um dos grandes diferenciais da Invictos é manter um 
padrão de treinamento diferenciado. Após anos realizando 
treinamentos presenciais e online a empresa monta uma 
nova estratégia, onde o cliente tem um aproveitamento 
bem maior sobre o treinamento. 

“99% dos nossos treinamentos são online. Mantemos uma 
flexibilidade de horários e escalas para que o cliente não 
saia de sua rotina diária e não receba todo o treinamento 
de uma única vez. Desta forma, o cliente consegue aprender 
muito mais e em menos tempo. O treinamento se inicia com 
uma conversa com um de nossos técnicos, que serve para 
entender como o cliente trabalha atualmente, e através das 
informações captadas é montada a melhor estratégia de 
treinamento”, explica a gerente. 



fique por dentro

A NOVA ERA DOS 
Equipamentos

A 
evolução do mercado vidreiro e as diversas possibi-
lidades do vidro se deve muito à indústria que pro-
duz as máquinas para o processamento do material. 

Este segmento tem dado um grande salto nos últimos anos 
e oferece aos beneficiadores alta tecnologia, com linhas de 
produção cada vez mais automatizadas, seja para o corte, 
lapidação, furação, recorte ou lavagem.

Hoje as mais simples operações artesanais no vidro estão 
sendo automatizadas, proporcionando maior capacidade 
produtiva, perfeição nos processos, menor custo de produ-
ção e redução da mão de obra. “Linhas automatizadas tra-
zem uma grande economia com mão de obra e encargos 
trabalhistas, além de um produto com maior qualidade”, 
destaca Wagner Hubmann, da Vetro Máquinas.

Tecnologia 
avança e 
indústria 
automatiza 
todos os 
processos de 
transformação 
do vidro

  www.vidroimpresso.com.br
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A bilateral  Enkong Mod. SM10 Speedy faz 
lapidação e polimento dos dois lados do vidro 
simultaneamente na maior velocidade oferecida 
pelo mercado, podendo atingir 25 M/Min. 
Trabalha com chapas de 3 a 12 mm com tamanho 
de vidros entre  250 mm a 4200 mm,  dependendo 
da configuração necessária, podendo chegar a 
7000 kgs. Pode ser acoplado a um transfer para 
virar o vidro e lapidar os dois lados.

Outro equipamento da empresa é o sistema 
robótico de rotação automática de chapas de 
vidro para ser acoplado em lapidadoras verticais 
tipo Turn Over. A máquina permite uma maior 
produtividade com produção contínua, redução 
do índice de quebra, economia de mão de obra e 
maior segurança. Otimiza a produção e minimiza 
o custo com mão de obra, pois faz a rotação 
automática das chapas sem interferência do 
operador. Totalmente produzida no Brasil, tem 
baixo custo de manutenção.

Pode ser acoplado em lapidadoras verticais de 
qualquer marca disponível no mercado e auxilia 
no manuseio de grandes chapas de vidros. 
Modelos e dimensões máximas e mínimas: 
RMV – 1020 (1.000x2.000mm e 400x400mm/ 
RMV – 1537 (1.500x2.700 e 500x500mm)/ RMV 
– 2636 (2.600x3.600 e 500x500)/ RMV – 3644 
(3.600x4.400mm e 500x500).

Na maior parte das operações das linhas de pro-
dução modernas os funcionários quase não ma-
nuseiam o vidro. Yveraldo Gusmão, da GR Gus-
mão, ressalta que hoje, do armazenamento ao 
corte o operador não coloca a mão no vidro, so-
mente na retirada. “Todo ano é apresentado um 
leque de novos equipamentos com cada vez mais 
automação. Fazendo uma retrospectiva do meu 
início, há cerca de 30 anos, até hoje, é como sair 
da roda de madeira e chegar a uma Ferrari”.

Além da economia de mão de obra, o menor con-
tato com o vidro diminui o risco de acidentes e 
agiliza a produção. Até a gestão destes processos 
hoje é automatizada, reduzindo as possibilidades 
de perdas e encurtando prazos. Todo ano o mer-
cado traz novas tecnologias para o processamen-
to do vidro. Apresentamos a seguir o destaque de 
algumas empresas.

GLASS PARTS

Fo
to

: 
In

te
rm

ac

Lavadora da Intermac
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O novo sistema de última geração de gerencia-
mento de fornos de têmpera da empresa é um 
sistema inteligente que, além de controlar os pro-
cessos, memoriza os dados de produção e con-
sumo, e faz a manutenção preventiva. O equipa-
mento faz uma supervisão inteligente. Um amplo 
monitor touch-screen com uma nova interface 
gráfica amigável permite o controle total do for-
no, incluindo o controle do sistema de estrela du-
pla, o gerenciamento do ciclo de aquecimento e 
todos os instrumentos de controle instalados no 
forno. Ele inclui um sistema de monitoramento 
de consumo de energia e manual do usuário com 
sistema de solução de problemas automático, mi-
nimizando o tempo de inatividade da máquina.

A Keraglass possui também uma linha de lamina-
ção PVB completa, totalmente automática, equi-
pada com pré-aquecimento, aquecimento, duas 
prensas de deformação e transportes-buffer, que 
elimina o tempo de inatividade e permite uma 
maior produtividade. A possibilidade de usar am-
bos, o aquecimento IR e o aquecimento de con-
vecção no forno de pré-aquecimento e no forno 
de aquecimento permite processar vidros low-e, 
cobrindo uma variedade completa de vidros de 
arquitetura. A linha está disponível em diferen-
tes tamanhos, para processar placas de vidro de 
grande dimensão até o tamanho jumbo.

KERAGLAS

Nova mesa de corte Sprint.cut com acionamento 
linear da Lisec é uma máquina de alto desempe-
nho. A empresa teve como objetivo desenvolver a 
tabela de corte mais eficiente para vidro plano. O 
equipamento corta vidro plano automatica e ra-
pidamente, graças a engenharia de força motriz 
linear mais moderna e o sistema de medição in-
tegrado. A nova SprintCut assegura a velocidade 
máxima do corte e dinâmica excelente. A acelera-
ção máxima é de aproximadamente 16 m/s ² e a 
velocidade máxima é de 310 m/min.

LISEC

Mesa de corte Sprint.cut da Lisec

“Nossa unidade de acionamento linear tem poucas peças móveis, o que significa que o desgaste mecânico é menor, resul-
tando em intervalos de manutenção mais longos e baixos custos de inatividade “, diz Thomas Traugott, diretor de negócios 
da unidade de corte de vidro na Lisec. Além da aceleração especialmente elevada, esta engenharia de força motriz permite 
uma exatidão excelente do posicionamento do cabeçote de corte com um deslocamento máximo de 0,1 mm. Devido ao 
controle inteligente, a velocidade máxima é alcançada o mais rapidamente possível.

6  www.vidroimpresso.com.br
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O funcionamento da mesa de corte é facilitado por um grau ainda mais elevado de automa-
ção e novos controles eletrônicos. O controle de pressão de corte, o controle de pressão de 
desbaste, o monitoramento do consumo de óleo de corte e desgaste da roda de corte são 
automatizados e, como medida preventiva, o sistema de controle indica as substituições ou 
preenchimentos pendentes, reduzindo assim o tempo de inatividade imprevisto.

Para a produção de vidro insulado em alta velocidade a Lisec possui a “Velocity Plus”, a linha 
mais rápida disponível no mercado atualmente, de acordo com a empresa. Em um tempo de 
ciclo de apenas 16 segundos, essa linha de alta velocidade realiza a produção de unidades de 
vidros duplos de dimensões de 900x600 mm com selagem de hot-melt. 

O tempo de ciclo no caso de unidades triplas é de apenas 26 segundos. Essa rápida produção 
combinada com uma baixíssima necessidade de operadores é, entre outros fatores, possível 
graças a uma montagem em paralelo de duas unidades de vidro insulado de diferentes tama-
nhos assim como dois aplicadores de espaçadores. Na versão padrão “Velocity”, a linha de 
vidro insulado está disponível com um aplicador.

Kst Deluxe da linha de laminação da Keraglass

Velocity Plus da Lisec
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A Turomas, pioneira em motores lineais mag-
nético, possui a mesa de corte Rubi 500 Series, 
que apresenta uma qualidade de corte inigualá-
vel para chapas de vidros de até 25 mm: 4-TOLL, 
velocidade máxima de 310 m/min, aceleração 
máxima de 19m/s2 e precisão menor ou igual a 
0,1mm. A máquina proporciona um corte mais 
rápido e preciso, é flexível e confiável.

 

O equipamento tem um desenho estrutural ex-
tremamente robusto, colchão de ar otimizado, 
sistema TFS de planimetria avançada, superfície 
de alumínio, esquadro eletrônico do vidro, de-
tector automático da espessura, regulação auto-
mática da pressão de corte, ponte de corte com 
guia dupla, cabeçote de corte com diamante au-
to orientado, detecção automática de medida de 
retalhos e escâner de moldes.

A Rubi 500 faz corte de vidro laminado e corte 
de vinil e formas. Possui software de otimização 
e compatibilidade com os principais softwares 
do mercado, assistência remota, editor de for-
mas avançado, cabeçote de corte com 4 ferra-
mentas e duplo depósito de óleo. O sistema de 
carga funciona por meio de ventosas, entrada 
do vidro é longitudinal e transversal, e o siste-
ma de posicionamento e evacuação automática 
ocorre por correias.

TUROMAS

Mesa de corte Rubi 500 Series da Turomas

8  www.vidroimpresso.com.br
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Modelo BM 30
Capacidade de 30 kg

MÀQUINA
P/ BATER MASSA

MÁQUINA
P/ FAZER CAVA

Modelo CV 600
Mesa de

800 x 600 mm

Modelo LV 2000
Utiliza lixa 100x1880
Trabalha com ângulos de 90º a 45º

LIXADEIRA 
PARA VIDRO
COM MESA MÓVEL

Modelo LV 1880
Utiliza lixa 100x1880

LIXADEIRA
PARA VIDRO

Modelo LV 1200
Utiliza lixas 75 x 1200

100 x 1200

LIXADEIRA
PARA VIDRO

FV2/750
Mesa de 600x600 mm

Distância do centro
da árvore à coluna

 de 750mm

FURADEIRA P/
VIDRO DUPLO

CABEÇOTE

FURADEIRA
PARA VIDRO

Modelo FSV 450
Distância do centro
da árvore à coluna

de 450 mm

FURADEIRA
PARA VIDRO

Modelo FSV 700
Distância do centro da

árvore à coluna
de 700 mm

FV2/750 - 2300 x 1460 mm
Mesa de 2300 x 1460 mm

Distância do Centro da árvore
 à coluna de 750 mm

FURADEIRA P/ 
VIDRO DUPLO,
CABEÇOTE E 

MESA DE ESFERAS

Fone: 47 3323-5844 
 www.mogk.com.br  :: mogk@mogk.com.br

Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

FURADEIRAS

Com MOGK você
está preparado para
oferecer qualidade.

LIXADEIRAS

M
Á
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A furadeira horizontal CNC Francesca FC 1250 H.O. Mill da Forvet está com novo mandril com rotação de 12.000 rpm que 
aumenta a produtividade de peças com recorte em até 40%, pois permite uma maior velocidade de avanço. Indicada para 
vidros de 3 a19 mm, possibilita um diâmetro máximo de perfuração de 70 mm (grandes diâmetros são alcançáveis por fre-
sagem). A empresa possui no Brasil mais de 70 máquinas instaladas e é representada no país pela Vetro Máquinas.

FORVET

Furadeira horizontal da Forvet



A mesa automática Strato Active para corte de vidro laminado é caracterizada 
por uma excepcional ergonomia. A parte frontal da zona de trabalho é comple-
tamente privada de obstáculos, permitindo ao operador deslocar-se livremente 
a longo da mesa, enquanto que a reduzida altura do ponto de corte ao solo ga-
rante uma visibilidade total do mesmo. Com ciclo de trabalho rápido (15 segun-
dos*), lâmina de corte de PVB com verificação da abertura do corte, com guias 
de precisão apoiadas em esferas circulantes, com autoregulação dos parâmetros 
de trabalho e com um programa otimizador inserido na máquina, completando 
assim um perfil tecnologicamente já muito avançado.

A empresa possui ainda uma linha combinada de elevada automação para o cor-
te do vidro comun e laminado, projetada para garantir grandes benefícios, quer 
em termos de produtividade quer para a minimização dos rejeitados:  virador de 
peças (0÷360°), para a execução automática dos cortes X-Y-Z; aparas mínimas de 
2 cm com descarga automática no contentor; movimentação descarga automáti-
ca dos vidros cortados; eixos de corte independentes para ciclos rápidos; e que-
bra automática dos transversais (float).

MACOTEC

50  www.vidroimpresso.com.br

Arredondador de cantos da Intermac

Mesa automática Strato Active 
da Macotec

O arredondador de cantos é um dispositivo paten-
teado pela Intermac que permite a criação de raios 
ou chanfros tanto diamantados com borda de po-
limento quanto com borda com polimento de 1 a 
5 mm para raios e 1 a 7 mm para chanfros. Com 
este sistema inovador não é necessário parar o vi-
dro na máquina, sendo possível realizar o raio ou 
o chanfro enquanto o vidro está sendo usinado na 
máquina, sem qualquer necessidade de recorrer a 
máquinas adicionais.

INTERMAC
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Graças a esta solução revolucionária, a gama Busetti oferece a oportunidade de redesenhar o processo de produção 
com a abertura de novos horizontes de aplicação às clássicas linhas bilaterais. A máquina possui acesso fácil para a subs-
tituição dos rebolos pela inclinação do mandril, movimentação dos eixos interpolados por motores de acionamento 
brushless e o sistema de arredondamento de canto é totalmente integrado.

Outro equipamento de última geração é o Helix System, resultado do desejo das empresas Diamut e a Intermac de desenvol-
verem um sistema revolucionário de perfuração, que até hoje não estava presente no mercado. O Helix System é capaz de 
executar furos com escareamento superior e inferior integrado nas placas de vidro até 19 mm de espessura, utilizando uma 
única ferramenta em máquinas CNC. A tecnologia de hoje obriga os operadores ao uso de duas ferramentas e implica tam-
bém numerosos limites, não inclui de fato o escareamento da parte inferior e traz a necessidade de utilizar diversas brocas 
para furos de diâmetros diferentes. 

Assim, a qualidade final nunca é mesma entre as duas operações efetuadas em sequência. Graças à sinergia com a Intermac e 
ao desenvolvimento de um software específico, a descida da ferramenta não é mais vertical, mas ocorre em sentido helicoidal. 
A entrada é feita através da parte radiada da ferramenta e, em vez de ser perfurado, o vidro é biselado até a criação do furo. 
Ao sair na parte inferior da placa, ocorre o desbaste lateral, alargando o furo até a dimensão nominal. Após esta fase, é inicia-
do o escareamento inferior e superior, eliminando qualquer defeito.

Mesa automática Strato Active da Macotec

???????????????????



A 
Vidro Impresso criou uma ferramenta para ajudar 
vidraceiros a conseguirem mais pedidos de orça-
mentos chamada MeuVidraceiro, pois identificou a 

necessidade de um canal online de serviços que conecta 
o usuário final aos vidraceiros. “Por sermos uma mídia do 
mercado vidreiro que traz conteúdo para auxiliar os profis-
sionais da área, nós também sempre pensamos em como 
ajudar toda a cadeia vidreira. Tivemos até  então o foco 
em fazer a conexão entre vidraceiros e fornecedores, mas 
percebemos que existia uma oportunidade de auxiliar os 
vidraceiros na interação com seu público final”, revela o di-
retor comercial da Vidro Impresso, Diogo Ortiz.

Meu                  
Vidraceiro
A Vidro Impresso 
desenvolveu mais 
uma facilidade para 
profissionais do vidro 
que vai conectá-los
a clientes que buscam 
serviços de vidraçaria 
pela internet

5  www.vidroimpresso.com.br
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“Decidimos ir direto na ponta da cadeia para 
auxiliar os vidraceiros a receber novos pedidos 
de orçamentos, pois observamos que muitos 
desconhecem as ferramentas de marketing, es-
pecialmente no ambiente digital. Por isso, jun-
tamos nossa expertise no setor vidreiro com 
a necessidade do vidraceiro em divulgar na 
internet e criamos o Meu Vidraceiro, que cer-
tamente irá ajudá-los a diminuir o tempo de 
aquisição de clientes no ambiente digital.

Para participar do Meu Vidraceiro, o profissio-
nal precisa apenas cadastrar-se no site meu-
vidraceiro.com.br especificando os serviços 
prestados para começar a receber contatos. 
Quando alguém pesquisar por serviços na fer-
ramenta, os profissionais cadastrados na re-
gião do solicitante irão receber o pedido de 
orçamento.
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A ferramenta Meu Vidraceiro conecta profissionais de todo o Brasil às pessoas que buscam este tipo de serviço e facili-
tará tanto para o público final, que encontrará em um só lugar diversas cotações para sua necessidade, quanto para o 
vidraceiro, que receberá uma notificação no seu celular ou e-mail com os dados do pedido, podendo ligar para o cliente 
com um só clique, agilizando ainda mais os seus contatos. 

A ferramenta torna a divulgação de serviços de instalação de vidro muito mais prática e ágil, sendo por isso uma grande 
oportunidade de gerar mais negócios e aumentar o faturamento de vidraçarias e vidraceiros autônomos. O MeuVidracei-
ro será  facilmente encontrado no google por quem busca serviços de vidraçaria porque tem uma equipe de especialistas 
em marketing digital que investe milhares de reais todos os meses para atrair os melhores clientes.  

O cadastro é gratuito tanto para vidraceiro co-
mo o público que procurar serviços na ferra-
menta, no entanto, para o profissional acessar 
os contatos dos pedidos de orçamento e inte-
ragir com o possível cliente, será necessário 
escolher um dos formatos de investimento, os 
quais serão disponibilizados no site após o lan-
çamento oficial no dia 02 de agosto.

Para conhecer melhor, acesse:
www.meuvidraceiro.com.br

como 
funciona?

1-Faça seu cadastro
no site

www.meuvidraceirocom.br

4-nosso sistema busca 
profissionais para o serviço

5-você recebe e-mail e sms 
com o orçamento do cliente

6-para revelar o contato do cliente 
você deve possuir créditos

3-o cliente entra no site e 
solicita um orçamento

2-após concluir o cadastro, 
aguarde por um

orçamento perto de você
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GLASS
SOUTH
AMERICA
2018
Feira bate recorde 
de visitas, gera
resultados 
positivos e traz 
dezenas de
lançamentos 
para o mercado 
vidreiro
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A 
edição de 2018 da bianual e maior 
feira do setor vidreiro na América 
Latina, a Glass South America, que 
aconteceu em São Paulo de 09 a 12 de 
maio, apresentou recorde de visitas 

e seus resultados sinalizam um movimento 
ascendente e de recuperação do segmento após 
um período de retração. Com crescimento de 
10%, os 14.100 visitantes deixaram para trás o 
receio e a crise econômica do mercado e fizeram 
grandes acordos com as 215 marcas expositoras. 

Espalhadas por cerca de 25.000m², as empresas 
apresentaram as últimas soluções e tecnologias 
inovadoras para os diversos setores atendidos 
pela feira, como fabricantes de vidros plano, 
beneficiadores, maquinários, ferragens e 
acessórios, entre tantos outros produtos.  
Apesar de parecer menor, um reflexo do recesso 
de 2016, quem apostou no evento teve ótimos 
resultados, pois o número de negócios fechados 
surpreendeu até mesmo os expositores. 
 
O resultado positivo foi unânime. “A feira estava 
ótima. Os clientes que chegavam no estande 
estavam muito objetivos e concretizamos 
muitas vendas. A mudança de local foi um ótimo 
acerto, ficou muito melhor para a exposição e 
recepção das máquinas. Esse ano, trouxemos 
novidades como a biseladora Schiatti e a mesa 
de corte Macotec, além de novidades na linha de 
acessórios. Também estamos com nosso parceiro 
aqui no estande, a fabricante alemã Bohle”, 
ressalta Neide Gusmão, diretora da Gusmão.
 
Já a Blindex participou pela primeira vez do 
evento com estande próprio, e o investimento 
valeu a pena. “Estamos muito satisfeitos com a 
feira. Desde a abertura até o final do dia passamos 
o dia inteiro atendendo, isso nos surpreendeu. 
O público que vem ao nosso estande é bem 
qualificado, isso é muito bom. Sempre sentimos 
falta de estar em uma feira como a Glass South 
America, por isso esse primeiro ano como marca 
é uma conquista muito grande para nós”, diz 
Glória Cardoso, gerente de marketing da Blindex.

“Sentimos e acompanhamos de perto os momentos 
delicados que o mercado enfrentou, mas sabíamos 
que era hora de olhar para frente e investir pesado 
para incentivar o setor. A Glass South America 
2018 comprovou sua importância na fomentação 
de negócios em toda América Latina. Juntos, 
vamos fazer com que o mercado retome os índices 
positivos”, finaliza João Paulo Picolo, presidente da 
NürnbergMesse Brasil, que já adianta a data para a 
próxima edição, de 03 a 06 de junho de 2020, mais 
uma vez no Expo São Paulo.
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Com o objetivo de debater o uso eficiente do 
vidro nas especificações de fachadas, o encontro 
reuniu, no Glass Facades Day, arquitetos, 
consultores e profissionais da indústria vidreira, 
que debateram temas como eficiência acústica 
e as infinitas possibilidades de aplicação do 
vidro. “Nosso objetivo era conectar as três 
pontas: arquitetos, construtores e indústria e 
acredito que conseguimos”, celebrou Fernando 
Munglioli, publisher da Revista Projeto e um 
dos idealizadores do Glass Façades Day, após o 
encerramento da segunda edição do evento.

Além dos estudos de caso, duas rodadas de 
debates foram feitas com os palestrantes para 
tirar dúvidas dos presentes. As empresas Guardian 
Glass e Eastman, patrocinadoras do evento, 
também destacaram novidades em tecnologia 
do vidro. Elcio Almeida, gerente comercial da 
Brazil Glass, acompanhou o evento ao longo do 
dia e classificou a programação como ‘perfeita’. 
“A escolha dos temas e a didática escolhida foi 
muito dinâmica e, com certeza, conseguiremos 
aplicar na nossa realidade. É ótimo sabermos 
como o arquiteto pensa e como podemos atendê-
lo para atingir o melhor resultado”, opinou.
 
Luiz Jorge Pinheiro, consultor da Abividro, 
acredita que o encontro agregou muito ao 
setor da construção civil. “Acho importante o 
comprometimento do setor em unir os agentes 
da indústria e discutir normas de certificação e 
aplicação”. Mungioli, da Revista Projeto, sentiu 
uma evolução da edição passada para esse 
ano e acredita que muito disso foi pelo fato da 
parceria com a Glass South America. “Recebemos 
um público ultra qualificado, que era nosso 
objetivo. Estamos reunindo as problemáticas do 
setor e colhendo opiniões para já pensar em uma 
terceira edição ainda mais completa”, concluiu.

Eventos paralelos
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Em 25.000m² mais de 
200 marcas apresentam 
suas soluções para cerca 
de 14 mil visitantes. 
Corredores lotados 
e negócios fechados 
indicaram retomada do 
mercado e resultado 
positivo foi unânime.

Paralelamente à Glass South America foi 
realizada a R+T South América, considerada a 
maior feira especializada em persianas, portas, 
portões e sistemas de proteção solar da América 
Latina. O evento, que é realizado em parceria 
com a Messe Stuttgart, também acontece em 
Stuttgart (Alemanha), Xangai (China) e Istambul 
(Turquia). A R+T South America ocorre a cada 
dois anos, paralelamente a Glass South America.

NürnbergMesse Brasil, organizadora da feira, 
criou também um programa de relacionamento 
exclusivo, o Hospitality Class. A iniciativa de 
sucesso visa oferecer comodidades a uma parcela 
de compradores e visitantes das feirasGlass 
South America e R+T South America, como um 
lounge com sala de reuniões, estacionamento 
gratuito e entrada diferenciada na feira. Para 
essa edição, o serviço se tornou um suporte para 
quem visitava a feira. 

“É a primeira vez que visito a feira e achei 
esse serviço ótimo, principalmente o pacote 
de conveniência e a cordialidade da equipe de 
atendimento. Agora mesmo eu cansei de andar, 
vou dar uma relaxada, tomar alguma coisa 
e depois volto para ir onde ficou faltando”, 
destacou Thiago Santos, coordenador de 
desenvolvimento de produto da Brookfield 
Incorporações.
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As já tradicionais caravanas marcaram presença mais uma vez na Glass South America. Para a 
edição de 2018, quinze caravanas de diversas regiões do país como Bahia, Santa Catarina, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e interior de São Paulo vieram conhecer 
as novidades e fechar negócios. As caravanas são uma importante rede de apoio para os vidraceiros 
de todo o país conseguirem participar do evento, integrando mais ainda o setor vidreiro. 

David Souza, sócio da Nova Corte Certo, integrou uma das caravanas da Anavidro que partiu da 
cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Essa é a segunda vez que o carioca visita a feira. “Vim em 
busca de contatos e novos fornecedores que me possibilitem peças com maior custo-benefício e 
saio com o objetivo cumprido. É difícil se deslocar para participar de eventos como esse, muito 
devido ao custo. Se não houvesse essa iniciativa das caravanas, com certeza eu não conseguiria 
vir”, conta.
 
Érico Miguel, vice-presidente da Anavidro, que organizou três caravanas vindas do Rio de Janeiro, 
São José do Rio Preto e Espírito Santo, com 46 pessoas em cada ônibus, explica que as caravanas 
são de extrema importância para fazer com que pessoas de regiões mais distantes conheçam a 
feira. “Percebemos que muitos vidraceiros acham que aqui não é o local deles, se acham pequenos. 
Além disso, existe o senso de coletividade, então se um vier o outro vem e assim trazemos mais 
pessoas ao evento, é nosso papel como entidade”, opina.

Vidraceiros de todo país

Projetos vencedores do Divinal Educa
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Para atrair visitantes aos estandes e estimular 
os negócios, muitas empresas promoveram 
atividades interativas, como gincanas e sorteios, 
e ofereceram descontos para pedidos fechados 
durante a feira. A Ideia Glass, por exemplo, 
em comemoração aos seus 10 anos de atuação 
estava dando 10% de descontos nas aquisições.

Já a BL Glass, sorteou uma camisa oficial da 
seleção brasileira entre os clientes que fizeram 
pedidos na feira e bateram recordes de vendas. 
A Divinal Vidros montou um mini campo de golfe 
para divertir os visitantes e ofereceu brindes aos 
ganhadores. 

A Guardian  criou uma cabine de espelhos 
para os visitantes tirarem fotos e postá-
las nas redes sociais acompanhadas da 
hastag#EspelhoGuardianEvolution. O autor 
da foto mais criativa recebeu um prêmio 
personalizado com produtos da empresa. 
A Guardian também premiou aqueles 
que acertavam as características corretas 
relacionadas aos produtos da linha SunGuard 
Challenge. Outras iniciativas envolvem 
intervenções artísticas feitas por um artista 
plástico no vidro DecoCristal, e treinamentos, 
palestras e demonstrações, realizados no Núcleo 
do Conhecimento. 

A PKO convidou os visitantes a fazerem um 
tour virtual em 360º em um ambiente simulado 
de uma residência, onde puderam ver e ouvir 
algumas das soluções mais atuais em aplicação 
de vidros conferiram beleza, funcionalidade 
e segurança em projetos no mundo todo, 
presentes em diferentes continentes. 

Interação com o público
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Uma outra forma de interação foram as 
apresentações ao vivo de empresas que 
expuseram seus produtos em funcionamento, 
como a Glass Parts, que mostrou em o sistema 
robótico de rotação automática de chapas 
de vidros para ser acoplado em lapidadoras 
verticais tipo Turn Over. 

A PKO expôs uma peça de seu vidro 
antivandalismo multilaminado, desenvolvido 
conforme a norma europeia EN 356. O material 
passou por testes para comprar sua resistência. 
Foram mais de 70 golpes de martelo e machado 
e ainda assim nenhum vão se abriu, atestando 
o mais alto nível de proteção do vidro com 
apenas 17mm de espessura, garantida pela 
aplicação de uma película especial.

Para apresentar os benefícios dos vidros de 
controle solar SunGuard, uma série de ações 
interativas e sensoriais comprovou a eficácia 
acústica e térmica dos produtos. As ações 
envolveram experimentos de controle de calor 
em objetos, como barras de chocolates, para 
mostrar a eficiência dos vidros de controle 
solar em relação aos vidros comuns. Também 
em um grande cubo construído com o vidro de 
alto desempenho SG Neutral 70, os visitantes 
puderam entrar para interagir com o produto e 
constatar sua eficiência acústica e térmica. 

No espaço Vidro e Ação, a Falcão Bayer, em 
parceria com a Abravidro, mostrou ao vivo como 
funcionam os testes de resistência, mecânica 
e de temperatura em vidros. Os visitantes 
puderam conferir cinco demonstrações de 
ensaios de hora em hora. Cada rodada reunia 
em média 70 pessoas. 

Entre os ensaios, foi possível conferir teste de 
choque término, impacto e fragmentação do 
vidro temperado, teste de impacto para vidros 
laminados, demonstração de quebra dos vidros 
de segurança, além de ensaios de resistência 
aos impactos em guarda-corpo, novidade do 
ano. Em um dos testes, apresentados pelo 
especialista Gabriel Batista do Portal Setor 
Vidreiro, o vidro laminado de um guarda-corpo 
era submetido a um impacto de um peso de 
50kg simulando o peso de uma pessoa.

“Esse espaço é uma oportunidade única do 
vidraceiro ver como cada tipo de vidro reage a 
cada situação e como ele pode conhecer melhor 
as especificações e normas. Quem vê esse tipo 
de teste é apenas a empresa que paga por ele, 
pois eles são feitos em laboratórios, então não 
existe outra atração como essa no setor. Fico 
muito feliz por estar aqui e fazer parte disso. 

Testes ao vivo

Com isso, o vidraceiro se sente assistido e, se ele vai 
bem, o mercado vai bem”, celebra Batista.

Para esse ano, foi incluído o ensaio de resistência 
em guarda-corpo, uma demanda que o próprio 
setor identificou. “Repetimos o que foi sucesso e 
adequamos o teste para a realidade do mercado. 
Quem não viu no ano passado e ficou sabendo quer 
muito ver como são esses testes, por isso nossa 
expectativa para esse ano é ainda maior”, comenta 
Vera Andrade, coordenadora técnica da Abravidro.

6  www.vidroimpresso.com.br
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Outro destaque da Glass South America 2018 foram as 
ações que alguns estandes promoveram para achar a 
atenção dos arquitetos para a aplicação do vidro, já que 
estes profissionais muitas vezes têm pouco conhecimento 
sobre as possibilidades do material e são os responsáveis 
pelas especificações em projetos de maior valor agregado.

A Saint-Gobain segue uma estratégia diferente com o 
objetivo de migrar um pouco do relacionamento para 
arquitetos e decoradores. Em seu estande, a empresa 
criou um conceito de “realidade invertida”, projetado 
pelo artista multimídia José Marton. A ideia foi mostrar 
que tudo que se faz com madeira pode ser produzido em 
vidro. Para provar a ideia, expôs uma sala com os móveis 
todos em vidro no centro do estande, inclusive com bancos 
e cadeira totalmente em vidro para os visitantes viverem 
esta experiência e comprovarem a segurança do material. A 
mesma ambientação em vidro texturizado foi reproduzida 
em OSB (placas compostas a partir da madeira) espelhado 
no teto, criando um jogo de opostos. 

Foco em arquitetos

A Divinal Vidros lançou um projeto para levar o conhecimento sobre o vidro às faculdades de arquitetura, o Divinal 
Educa, pois o uso do material é pouco abordado na formação destes profissionais. Entre as ações, a empresa criou um 
concurso que convidou estudantes para desenvolver ambientes - banheiro, escritório e varanda - com uma aplicação 
ampla do vidro. Dos 60 projetos recebidos, os 3 melhores foram homenageados no estande e tiveram seus projetos 
expostos. Além dos ganhadores, que receberam troféus como prêmio, a empresa entregou uma menção honrosa aos 
dez primeiros colocados. 

Realidade invertida recria 
ambiente de madeira 

todo em vidro
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A AROUCA lançou a fechadura com trinco 
rolete regulável para portas de vidro e lingueta 
para recorte 1520 Santa Marina que dispensa o 
uso de mola de piso na instalação. O produto 
é exclusivo e patenteado. A empresa, que 
completou 80 anos, também apresentou a 
tradicional fechadura Arouca 2189B, que foi 
modernizada e agora tem a função bico duplo. 
Possui acionamento da lingueta reta na primeira 
volta da chave e acionamento total da lingueta 
na segunda volta da chave. No estande ainda 
ficou exposta toda linha Santa Marina, incluindo 
modelo de fechadura de encaixe, Linha Blindex 
e Blindex Mini. 

A DI VERO INOX lançou um modelo diferenciado 
do box padrão. O aço inox, comumente aplicado 
nas roldanas aparentes, não era antes oferecido 
ao mercado no modelo mais “clean” do box 
padrão. A Di Vero trouxe este lançamento 
exclusivo, que atraiu muitos visitantes ao 
estande, feito em aço inox, que proporciona 
mais requinte e durabilidade ao box padrão.

A BL GLASS lançou na feira um sistema de 
persiana, representado pela empresa Brasil, feito 
em alumínio e polietileno. O produto possui uma 
grande variedade de cores, entre elas branco, 
preto, bege, marrom, verde e cinza. 

A BL Glass também destacou um sistema de 
mola com dobradiça integrada e uma mola 
hidráulica para piso que suporta portas até 
100kg e passou por mais de 500 mil ciclos em 
seus testes. Com corpo compacto e tampa em 
aço inox, amortecedor incorporado, tem ainda 
duas velocidades de fechamento ajustável por 
duas válvulas independentes.

CONFIRA
ALGUNS DOS 
PRODUTOS
E NOVIDADES

Estande Arouca

Box padrão em aço inox da Di Vero

Estande da BL Glass

6  www.vidroimpresso.com.br



www.vidroimpresso.com.br  65

(41) 3020 7400  (41) 3289 7755

m e t t a l l f l e c k . c o m . b r

/

/

Paq. Req.



66  www.vidroimpresso.com.br

feiras e eventos

Pensando na utilização do vidro como fonte de 
energia para construção, a ALCLEAN levou para 
a feira os vidros fotovoltaicos para fachadas, ou 
seja, além de proteger o ambiente do calor, a 
peça também pode reverter a luz solar refletida 
no vidro em energia elétrica com ótimo custo 
benefício. Diferente de um painel solar, a película 
fotovoltaica instalada no vidro tem como papel 
a captura de fótons, com o objetivo de gerar luz 
posteriormente. 

O estande da Alclean mostrou como funciona 
a tecnologia aplicada em fachadas glazing que, 
antes, eram consideradas apenas decorativas 
e estruturais, mas que agora serão funcionais 
pensando na recompensa de energia que 
o empreendimento terá em até cinco anos. 
Além disso, fabricantes, lojistas e vidraceiros 
entenderão como vender, instalar e onde 
comprar o novo produto.

A empresa também destacou Slide-Back e expôs 
o produto para demonstração. O Slide-Back é um 
sistema de fechamento semi automático para 
portas de correr que evite deixar a porta aberta.  
Disponível em três níveis de força, para vidros 
de 70cm a 1,22m, com capacidade para suportar 
de 80 a 100kg de peso - o que seria cerca de 4m2 
de vidro, tem sistema interno de mola e aguenta 
mais 100 mil ciclos. Possui ainda função anti 
esmagamento e sistema que diminui a chance do 
vidro bater. A Alclean promoveu alguns sorteios 
do produto durante a feira.

A VIDRAMAQ apresentou em funcionamento em 
seu estande uma lapidadora copo de 9 rebolos 
computadorizada, uma biseladora retilínea com 
capacidade de bisotar peças pequenas e uma 
furadeira de duplo cabeçote. Trouxe ainda para 
a feira a linha da fabricantes de equipamentos 
Fushan, representada pela empresa.

Fachada Fotovoltaica da Alclean

Slide Black

Biseladora retilínea Fushan
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A IDEIA GLASS lançou três novas versões com 
melhorias e mais funcionalidades de seus 
modelos tradicionais. Como novidade exclusiva 
para a feira, a Ideia Glass apresentou suas 
tradicionais roldanas aparentes como nunca 
foi visto. Habituada a ser instalada no trilho 
superior, as roldanas de piso agora estão 
também nas ferragens inferiores. A opção de 
roldana aparente no trilho inferior divide o 
peso e possibilita a utilização de vidros maiores, 
aumentado a chapa de 70cm para 1,2m. Auxilia 
ainda mais na abertura e fechamento das portas, 
já que seu deslizar é mais suave. O acessório 
pode ser adquirido separadamente. 

Outra novidade é o Kit Flex Black. Com ferragens 
na cor preta, na tonalidade fosca, o modelo, que 
se adapta perfeitamente a banheiros de todos 
os tamanhos, pode ser instalado com uma ou 
duas portas. Com porta camarão, o que facilita 
a entrada do morador, o Kit Flex Black preto 
fosco possui menos ferragem aparente e traz um 
visual mais “clean” e sofisticado. 

O modelo Box Certo, que já pertence ao portfólio 
da empresa e revolucionou o mercado com sua 
exclusiva abertura de portas em 180º para dentro 
e para fora, agora conta com um novo dispositivo 
que facilita a abertura da porta, proporcionando 
mais leveza ao abrir e fechar. O kit está mais 
versátil e tem a opção de ser utilizado com vidro 
curvo para canto e no modelo bipartido, com 
abertura de parte do vidro.

A LOPES MÁQUINAS expôs a lapidadora retínilea 
9 rebolos com PLC automática para vidros de 3 
a 25mm. Pesando quase duas toneladas e com 
7 metros de comprimento, tem capacidade 
de produção de 5 metros por minutos. O 
equipamento é operado por controle digital 
touch, é totalmente reforçado e possui design 
arrojado e diferenciado.

Roldana aparente no trilho inferior

Kit Box Flex Black

Lapidadora da Lopes Máquinas
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Neste ano, o destaque da TEMPERMAX foi para o 
muro de vidro da USP, que recebeu vidro fornecido 
pela Guardian e temperado pela Tempermax, e 
teve uma parte exposta no estande. O projeto, 
que contou com a participação de 47 empresas, 
contém 87 módulos, cada um deles com 13 vidros 
temperado incolor da Tempermax de 12mm de 
espessura, 180cm de largura e 320cm de altura, 
totalizando 1.131 placas e 6.514m2 de vidros.  
Foram adicionadas películas com desenhos para 
evitar a colisão de pássaros. 

Outro produto apresentado foi o vidro reflecta 
de controle solar da Guardian, ideal para fachada 
pele de vidro, janela e teto de vidro, que a 
Tempermax oferece nos acabamentos cortado, 
lapidado, monolítico, curvado, temperado, 
laminado, insulado, serigrafado, perfurado e 
com película de segurança. Além dos produtos 
apresentados, a Tempermax mais um ano atraiu 
muitos visitantes com sua tradicional atração: uma 
coruja representando o mascote da empresa para 
interagir com público, que pode tirar fotos com o 
animal, lotando o estande.

A novidade desta edição da AL INDÚSTRIA foi o 
lançamento do trinco Fecha-fácil. “Este era um 
dos principais itens solicitados pelos clientes para 
completar a nova geração de ferragens com capa. 
Mudamos também o trinco, que tem agora a capa 
de acabamento, disponível nas cores cromada, 
branca, fosca, preta, bronze escuro e bronze 
claro, trazendo mais requinte para a instalação 
de janelas”, revela Max Del Olmo, diretor da AL 
Indústria. 

A empresa também inovou no sistema de 
travamento, com um sistema conhecido como 
bico de papagaio, pois lembra o fechamento da 
fechadura 3530 da linha Blindex, o que traz muito 
mais segurança. “Os vidraceiros que nos visitaram 
no estande ficaram surpresos com o novo sistema 
e falaram que o nome deveria ser encosta e fecha, 
pois ficou muito fácil de trancar”, conta.

A LUDUFIX lançou uma barra de apoio em aço 
inox nas medidas 30, 40, 60 e 80cm, desenvolvida 
de acordo com a norma técnica NBR 9050, e que 
já vem com os parafusos em aço inox 304 para 
instalação. Outra novidade destacada no estande 
foi a dobradiça em aço inox, nas versões polida 
ou escovada, com cantos arredondados ou 
quadrados, nas medidas 3”x2,5”, que suporta peso 
de até 100kg; 3,5”x3”, com capacidade de carga de 
até 150kg; e 4”x3”, que aguenta 200kg. 

Estande Tempermax

Trinco Fecha-fácil

Estande Ludufix

Barras de apoio em aço inox
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O estande da Conlumi neste ano simulou uma estação de trem 
antiga, onde os vagões foram revestidos por diversos tipos de vidros 
beneficiados pela Conlumi, como aramado, serigrafado, colorido, 
laminado, entre outros. O vidro extra large, conhecido como Vidro 
Jumbo, também fez parte do espaço, com uma peça de 4,75 x 1,20.
 
Mas o destaque foi para o lançamento do InfinityMirror, painéis 
compostos por refletivos e/ou espelhos estrategicamente posicionados 
com lâmpadas de LED embutidas em qualquer cor que dão a ideia de 
fundo infinito para aplicação em diversos ambientes, como paredes, 
pisos, tetos ou até mesmo em caixilhos. O produto ficou exposto no 
chão do estande e como ele cria a sensação de  profundidade muitos 
tiveram receio de pisar sobre ele.

A PKO DO BRASIL lançou o Blinds Glass, uma variação da tecnologia do Privacy Glass 
mas com um modelo de programação que permite criar qualquer tipo de desenho 
na peça, como logotipo de empresa e frases específicas até animações. No estande 
da empresa foi utilizado um desenho linear, de faixas horizontais, semelhantes à 
uma persiana, permitindo que o vidro se torne opaco de forma gradual, conforme a 
necessidade de privacidade. 

O Blinds é um produto que lamina dois vidros incolores com uma película especial 
de LCD que, por meio de acionamento do produto ligado na energia, haverá o 
controle da opacidade e transparência do vidro, podendo ser parcial ou total. Trata-se 
basicamente de quatro interruptores no controle que podem ser acionados juntos 
ou separados, podendo iniciar de baixo para cima ou vice-versa. O controle de 
acionamento é automático.

A empresa também apresentou o vidro temperado-laminado, que possui inúmeros 
aplicações, desde guarda-corpos autoportantes, pisos de vidro, fachadas de vidro 
estrutural até coberturas. No estande desta edição a PKO simulou uma piscina de 
verdade com a utilização de água para a sensação real do visitante do produto aplicado. 

InfinityMirror

Blind Glass

A utilização do vidro temperado-laminado com a película Sentryglas® para visores de piscina permite a redução da espessura do 
conjunto final com a mesma resistência, permitindo a fixação em apenas 3 lados, mantendo a borda superior mais “limpa” visualmente. 
Nos projetos de piscinas de bordas infinitas, o vidro temperado-laminado com Sentryglas® pode ser aplicado com fixação nos quatro 
lados com estrutura de aço ou somente com três dos lados fixos, dando apenas um acabamento de topo para proteção contra o cloro.

O  vidro multilaminado antivandalismo também foi exposto e submetido a testes. O material resiste a 70 golpes sem abrir vão. Tal 
resistência deve-se ao processo de beneficiamento dos vidros com a película de PVB (polivinil butiral) que não permite que o vão 
seja devassado com facilidade. É possível ainda ampliar a segurança com a utilização do SentryGlas®, 100 vezes mais resistente que 
o PVB, atingindo o mesmo nível de proteção com uma espessura de vidro de 30 a 40% menor.

A empresa também promoveu atividades interativas, como o tour virtual em 360º e um totem touch screen para os visitantes 
testarem o simulador PKO, uma ferramenta online de especificação de vidros. Para garantir as informações a todos de forma 
prática, a empresa disponibilizou além dos catálogos físicos um QR code ao lado de cada produto exposto, onde o visitante poderá 
escanear pelo celular o código, e visualizar automaticamente todas as informações do produto, além de poder baixar o catálogo 
completo diretamente em seu celular.

 Desenvolvido pela Conlumi, o produto foi idealizado, principalmente, para a utilização em locais que queiram destacar e 
promover a sensação de amplitude. Uma das aplicações para o InfinityMirror é em paredes, principalmente as que fazem parte 
de ambientes à meia luz. O produto permite a aplicação de letreiros opacos recortados a laser, figuras e logotipos que se 
iluminam e se destacam no fundo infinito.
 
Outro destaque é para os revestimentos em vidro com cortes de precisão. “Por conta da normalização e padronização de 
tomadas e plugues no Brasil, os projetos residenciais e corporativos necessitam de recortes muito precisos nos revestimentos 
da parte interna da edificação. Somos capazes de oferecer a uniformidade necessária para atender todos os tipos de cortes e 
modelagens em Vidros ExtraLarge com a nossa tecnologia”, explica Claudio Passi, diretor geral da Conlumi.
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A METTALLFLECK lançou o Giro Fleck com novo fecho 
giratório e destacou o Kit de haste Top Line. De acordo com 
Fabiana Pedroso, o produto foi muito procurado durante 
a feira “Muitos clientes e visitantes parabenizaram a nossa 
empresa por trazer novidades para o ramo de ferragens 
para vidros e principalmente produtos exclusivos e 
seguros. Aproveitamos a oportunidade das feiras para 
estreitar nossos relacionamentos e dar oportunidade 
para que novos parceiros nos conheçam e invistam 
nessas ideias, de inovação, soluções de segurança e 
originalidade”.

A GUARDIAN lançou o Espelho Guadian Evolution, que 
apresenta uma fórmula de alta performance técnica que 
garante um nível de resistência e durabilidade muito 
superior tanto em relação a riscos quanto a manchas. 
O produto também se diferencia por ser fabricado 
sem a utilização de metais pesados, privilegiando a 
sustentabilidade no processo de produção.
 
O estande teve ainda um túnel construído com peças 
de espelho e diversas telas de TV que destacaram 
o posicionamento da empresa como referência em 
tendências, inovação e soluções inteligentes para 
decoração e design de interiores. Outra linha em 
exposição foi o SunGuard, composta por uma variedade 
de vidros de controle solar, com características que 
atendem às necessidades de empreendimentos 
comerciais e residenciais. 
 
No segmento de decoração, os visitantes da feira 
tiveram a oportunidade de conhecer também a nova 
Linha InGlass, que reúne os vidros e espelhos ideais 
para atender as principais tendências da arquitetura e 
design de interiores, como o Espelho Guardian Evolution 
e os vidros DecoCristal, DiamondGuard, Box Espelhado, 
Vidros Refletivos, SatinDeco, UltraClear, Vidros Grossos, 
que oferecem variedades de cores, texturas, espessuras 
e resistência mecânica, proporcionando uma maior 
versatilidade de utilização.

A ROAPLAS apresentou a linha Acqua Marine para box 
com roldanas aparentes. Com ferragens 100% em latão 
forjado, alta resistência dos perfis de alumínio e eixo 
em aço inoxidável, o kit Acqua Marine possui carrinho 
com duplo rolamento, dupla trava de segurança, 
exclusivo sistema de regulagem patenteado pela Roaplas 
e garante uma rápida instalação com vidro padrão.  O 
produto original Blindex, homologado e certificado, está 
disponível nas cores brilhante e black, e agora ganha as 
novas cores gold e rose gold.

Reconhecida pelas ferragens e acessórios em aço inox 
para guarda-corpo e corrimão, a WR GLASS agora 
incorporou ao seu portfólio os produtos da Glass Vetro, 
podendo oferecer ao mercado uma linha completa. Uma 
das novidades, que foi destaque no estande foi a linha 
de suportes, fendas e acessórios para prateleiras em 
zamac. Os produtos podem ser adquiridos com ou sem 
acabamento, de acordo com a necessidade do cliente.

Estande da Mettallfleck

Estande da Guardian

Box Acqua Marine Gold

Acessórios para prateleiras em Zamac



Em um espaço criado especialmente para o evento, com a 
assinatura do artista multimídia José Marton, a SAINT GOBAIN 
GLASS levou o conceito de “realidade invertida”, mostrando a 
versatilidade e todas as possibilidades do vidro. Os produtos 
das linhas Stillo, Tecnika e Vitta foram aplicados de forma 
funcional, e o modelo Aramado ganhou duas novas versões: 
cinza e bronze. 

Os novos tons foram escolhidos seguindo tendências 
internacionais no uso de vidros com massa colorida em 
arquitetura e decoração. O vidro aramado, que alia segurança 
e funcionalidade à estética, indicado para balaustradas, 
parapeitos, sacadas e guarda-corpos, vitrines, escadas, 
coberturas e claraboias, pisos, divisórias e portas, está 
disponível na espessura 6mm e nos tamanhos 220x171cm, 
240x171cm e 250x171cm.

No dia 10, a empresa também realizou o talk Saint-Gobain, 
comandado pela jornalista e expert em design Mônica 
Barbosa, acompanhada pelo artista multimídia e responsável 
pelo projeto de estande da marca e o designer Matheus 
Primo. Diversos arquitetos renomados conferiram as últimas 
tendências em arquitetura e decoração e o uso do vidro como 
matéria-prima e elemento de design.

A GR GUSMÃO participa da Glass South America desde sua 
primeira edição. Este ano, aproveitou o encontro para destacar 
seus principais produtos e reforçar seu relacionamento com 
clientes, assim como suas parcerias com fabricantes de 
equipamentos para o processamento do vidro. 

A empresa apresentou os rebolos Mole Moreschi e RBM, que 
tem aumentado sua participação no mercado brasileiro, e 
toda sua linha de produtos para a fabricação do vidro duplo, 
como os rolos de EVA, perfis e barras para vidro duplo, prensa, 
butiladora, sílica e pistola para selante. A novidade deste ano 
foi a biseladora Schiatti Angelo e a mesa de corte Macotec. 
A empresa destacou ainda produtos dos fabricantes Bohle e 
Rial e a representação da fabricante de máquinas de serigrafia 
digital Tec Glass. 

O resultado foi o fortalecimento do relacionamento com os 
clientes e a conquista de novos clientes e novos negócios. “A 
Glass 2018 nos surpreendeu. Apesar da nossa política atual, 
tivemos boa participação dos nossos clientes, o que gerou bons 
negócios durante a Glass e também os que vão se concretizar a 
médio prazo”, avaliou Yveraldo Gusmão.

A VETRO MÁQUINAS reforçou em seu estande as marcas que 
representa no Brasil, como Forvet, ST Group (que adquiriu a 
Marval), Fratelli Pezza, Italcarrelli, Optima, Pujol, Italmatic, ADI 
Tools, Toyo Japão e Loxeal. Todas as empresas mandaram seus 
diretores comerciais para auxiliar na divulgação e orientação 
dos produtos.

Ocupando em dois estandes, a Vetro Máquinas expôs a 
máquina Francesca FC 1250 HO da Forvet e destacou ainda 
as fresas da ADI Tools, a cola UV da Loxeal e os cortadores 
manuais da Toyo. Para o outro espaço, levou parte de uma 
linha de produção de vidro insultado de 2.500 mm de altura, 
uma lavadora vertical modelo total inox 2500 TOP e uma 
butiladora I75/B de 7,5 kgs.
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Estande Saint Gobain

Estande GR Gusmão

Estande Vetro Máquinas
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Em sua primeira participação com estande próprio a BLINDEX® montou 
um espaço de 106m2 em dois estandes para expôs suas diversas soluções 
para o mercado vidreiro. Para a feira a marca preparou seis lançamentos, 
entre eles o Blindex® Sacada e o Blindex® Sistema View, adaptável a todos os 
tamanhos e formatos de sacadas e varandas. Outra novidade foi o kit box da 
com roldana aparente em latão forjado, com sistema de trava de segurança 
diferenciado.  O “Box Blindex + Segurança” sai de fábrica com a exclusiva 
película de segurança, que impede que os fragmentos se espalhem em caso 
de quebra. 

A Blindex® também lançou o sistema de envidraçamento para grandes 
vãos com sistema deslizante Blindex® Roll Door Lite para janelas e portas 
de menor dimensão; as molas de piso e molas aéreas para portas de 
vidro e portas automáticas; e o sistema hidráulico de “amortecedores” 
Blindex® Soft Hit para portas deslizantes que desaceleram o movimento 
impedindo que a porta se choque durante a abertura ou fechamento. O 
sistema já era conhecido no mercado moveleiro e agora é aplicável em 
portas de vidro.

A italiana BOTTERO reforçou sua linha de máquinas para o processamento 
do vidro de uma forma criativa. Expôs seus primeiros equipamentos 
comercializados no Brasil, disponibilizado há décadas e que ainda estão 
em funcionamento. No total, a empresa possui 1.500 equipamentos 
instalados no Brasil. 

A Bottero traçou uma linha do tempo para os visitantes conhecerem um 
pouco da história e evolução da empresa e do setor. A Bottero nasceu 
em 1957 e em 1960 desenvolveu seu primeiro sistema de carregamento 
e corte de vidro. No início dos anos 1980 começou a produção de mesas 
de corte para vidro laminado e em meados dos anos 1990 lança a BCS. A 
empresa tem mais de três mil unidades dela instaladas no mundo. 

A GLASS PARTS fez diversos lançamentos e focou na Bilareal Enkong Mod. 
SM10 Speedy, que pode atingir 25m/min sendo a mais rápida oferecida 
no mercado, e trabalha vidros de 3 a 12 mm com tamanho entre  250 
mm a 4200 mm. O equipamento realiza a lapidação e polimentos de dois 
lados simultaneamente, pode ser acoplado a um transfer para virar o 
vidro e lapidar os outros dois lados.

A empresa ainda expôs o Turn Over, um sistema robótico de rotação 
automática de chapas de vidros para ser acoplado em lapidadoras verticais 
tipo Turn Over. O equipamento permite uma maior produtividade com 
produção contínua, redução do índice de quebra, economia de mão de 
obra, maior segurança e baixo custo de manutenção. Auxilia no manuseio 
de grandes chapas de vidros.

A LANDY KITS trouxe novidades para a feira. Uma delas é a tradicional 
roldana excêntrica do kit box com o rolamento 100% em aço inox 
304, assim como os parafusos para fixação. As ferragens atendem às 
especificações da norma de envidraçamento da ABNT, atestadas por 
ensaios realizados pela Falcão Bayer, que podem ser conferidos no site 
da empresa. 

O Kit sacada também ganhou melhorias, como as peças plástica que 
cobrem praticamente todo o corte do alumínio, proporcionando um 
acabamento perfeito e mais funcionalidade por facilitar as instalações 
e evitar manutenções. Outra peça é o acabamento 45% para curvas de 
90º que se encaixa perfeitamente nos alumínios padrão de mercado. O 
kit possui ainda um novo sistema de saída da roldana que acaba com a 
queda do vidro.

Estande Blindex

Estande da Bottero

Bilareal Enkong Mod. SM10 
Speedy

Rolamento 100% aço inox
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A dorma+kaba apresentou pela primeira vez ao 
mercado o sistema de controle de acesso IC606, além 
de novas soluções de painéis deslizantes para varandas 
e terraços. O sistema de controle de acesso IC606 é uma 
fechadura eletrônica de alto padrão projetada para 
oferecer sofisticação, segurança e conforto com painel 
de led touch sensível ao toque que torna o acesso mais 
prático e seguro. 

Entre as soluções apresentadas também está o sistema 
HSW EASY Safe, com painéis de vidro para divisão e 
fechamento de ambientes com alta transparência e 
segurança, garantindo a amplitude dos espaços. O 
sistema é compatível com vidros de até 19 mm de 
espessura e conta com instalação simples, mesmo 
quando não há armação ou suporte, e mecanismo 
de deslizamento com freio integrado. Apresenta 
mecanismo de suporte superior, com colagem de vidro 
laminado de segurança.

Outros destaques são os itens das linhas de molas 
hidráulicas e ferragens para portas. A empresa 
apresentará a TS 90 RF, mola hidráulica para portas 
com largura de até 1100 mm, de fácil instalação e com 
extensa vida útil, e o sistema de mola de piso BTS 80, 
eficiente para portas de ação simples e dupla, adequada 
para até 300 kg e com largura máxima de 1.400 mm. Os 
produtos atendem exigências de normas internacionais 
e se adequam a diferentes necessidades.

Estande dorma+kaba



Durante a 24ª edição do Salão Internacional da 
Construção e Arquitetura - Feicon Batimat, di-
versas marcas apresentaram suas soluções em 

materiais e equipamentos para o mercado da cons-
trução civil de 10 a 13 de abril no Expo São Paulo. 
Uma das grandes atrações da Feicon Batimat foi a Ro-
ta da Sustentabilidade, um circuito de estandes para 
os visitantes obterem informações sobre os processos 
produtivos que agregam atributos ambientais.

feiras e eventos
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Confira algumas 
novidades 
apresentadas 
na edição 2018 
da feira de 
materiais para 
construção

FEICON   
Batimat



A realização da Reed Exhibitions Alcantara Machado e 
Inovatech Engenharia, com apoio da Fundação Vanzoli-
ni, teve o objetivo de levar novas soluções e tendências 
e promover questões como consumo consciente e susten-
tabilidade, um tema intrinsecamente inserido em toda 
cadeia da construção. A Rota da Sustentabilidade foi uma 
iniciativa para ajudar expositores, varejistas, construtores 
e arquitetos a mensurarem a sustentabilidade de maneira 
tangível para seus clientes.

Outro destaque foi a Ilha Proacústica, que reuniu 18 ex-
positores que apresentaram o que há de mais avançado 
em soluções acústicas e de diminuição da vibração na 
indústria nacional e internacional. O espaço, sob a cura-
doria da ProAcústica - Associação Brasileira para a Quali-
dade Acústica, possibilitou aos visitantes conhecer a mais 
alta tecnologia dos principais fabricantes em produtos ou 
soluções para ambientes da construção civil, arquitetura, 
naval, industrial, infraestrutura e acústica ambiental.
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A especialista em esquadrias acústicas Atenua Som destacou suas linhas portas e janelas termoacústicas em PVC. Além 
de ser um material isolante, associado ao sistema de perfis de multicâmaras internas, o PVC oferece um excelente 
desempenho termoacústico, resistência e durabilidade, e garante um ambiente confortável com baixa interferência 
de ruídos externos. Outra atração foi a cabine acústica. O compartimento demonstrou a experiência do conforto 
proporcionado pelas esquadrias antirruído onde, ao abrir e fechar a janela, a música que sai da cabine parece ter sido 
desligada como num passe de mágica.

BOSCH

ATENUA SOM

feiras e eventos

A Bosch fez dois lançamentos na feira: a trena a la-
ser GLM 120 C Professional e o nível a laser verde 
GLL 3-80 CG Professional. Ambos estarão disponí-
veis no mercado a partir do segundo semestre des-
te ano. A nova trena a laser GLM 120 C Professional 
da Bosch tem alcance de até 120 metros de distân-
cia e como diferencial conta com uma câmera inte-
grada e tela ampla, colorida e rotativa, para facili-
tar a visualização de medições de longas distância. 
Graças a estes diferenciais, o equipamento também 
é ideal para uso em áreas externas.

A conectividade é outra vantagem para os usuá-
rios da GLM 120 C Professional, já que esta trena 
a laser pode ser conectada ao aplicativo desenvol-
vido pela Bosch -  Measuring Master, que facilita a 
transferência de dados de forma rápida e eficiente, 
via Bluetooth ou USB para o computador, tablet ou 
smartphone. A ferramenta também conta com a 
função Stake-Out, assim o usuário tem a possibili-
dade de definir uma medida para que a trena emita 
um aviso sonoro quando o valor determinado é al-
cançado, facilitando ainda mais o serviço que está 
sendo realizado.

De fácil manuseio e com proteção contra poeira e 
água, a GLM 120 C Professional tem a função de 
marcação para medição rápida de distâncias recor-
rentes. Além de contar com sensor de inclinação 
360º integrado e realizar cálculo de área/volume, 
nível e ângulo. O laser a verde é quatro vezes mais 
visível do que o laser vermelho, por isso facilita o 
trabalho mesmo em ambientes muito iluminados.

Nível a laser verde

Trena a laser
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A empresa também reforçou sua linha de nivelado-
res com o lançamento do GLL 3-80 CG Professional. 
Este nivelador também tem conectividade, permi-
tindo funções de uso atreladas ao aplicativo Bosch 
Levelling Remote via Bluetooth. Assim, o usuário 
pode controlar a ferramenta sem manuseá-la, ou 
seja, remotamente, o que também facilita o traba-
lho em locais de difícil acesso, além de garantir alta 
precisão durante os trabalhos.

O GLL 3-80 CG Professional ainda fornece um aviso 
de calibração por meio do Cal Guard –  aplicativo 
desenvolvido pela Bosch para informar sobre pos-
síveis influências externas que podem interferir no 
laser de linha e que nem sempre são aparentes à 
primeira vista, como a ferramenta ter sofrido uma 
queda ou armazenamento em ambiente com tem-
peratura fora da faixa permitida. O Cal Guard tam-
bém informa quando o intervalo de calibração do 
nivelador está para expirar, sendo o período reco-
mendado de 12 meses.

A nova ferramenta proporciona nivelamento de 
ambientes em dois eixos: vertical e horizontal pa-
ra preparação, ajuste e instalação de materiais com 
precisão, velocidade e facilidade. Além disso, ofere-
ce mais possibilidade de aplicações graças as linhas 
verticais e horizontais de 360° para marcação, ali-
nhamento e nivelamento simultâneos em ambien-
tes internos. Com autonivelador e receptor com 
raio de ação até 80 metros, o GLL 3-80 CG Profes-
sional possui outras funcionalidades como: prepa-
ração de solo para instalações de contra piso, por-
celanato, estruturas em drywall, armários, portões, 
janelas e cortinas de vidro.

A parafusadeira Bosch GO, a trena a laser GLM 120 
C e o nível a laser verde GLL 3-80 CG da Bosch rece-
beram o Selo Inovação Varejo 2018, que visa valori-
zar os investimentos que as empresas expositoras 
destinam às áreas de inovação tecnológica e design 
para o desenvolvimento de produtos que irão des-
pontar no mercado varejista. Esta iniciativa contou 
com a curadoria da Grau 10 Editora e os produtos 
selecionados estão identificados com o selo.

Martelete a bateria 
GBH 180-LI
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Outro tema também relacionado a esta área é a ilu-
minação. O OLED (Organic Light Emitting Diodes), a 
nova tecnologia de iluminação está aumentando as 
incursões nos edifícios. Ao contrário dos LEDs conven-
cionais e de todas as outras fontes de luz, os OLEDs 
emitem sua luz em toda a superfície. Este recurso os 
torna as primeiras fontes de luz de área plana real que 
possibilitam opções de design completamente novas. 
Sua luz é aproximadamente comparável à luz do céu 
natural, enquanto a luz emitida por fontes de luz con-
vencionais se assemelha à luz solar. E o principal, a luz 
deles é livre de brilho.

Superfícies de vidro como
fontes de luz

A Stanley também levou em primeira mão itens como ser-
ras tico-tico, martelete, serra mármore, além de uma nova 
lavadora profissional de alta pressão e dos lançamentos re-
centes da linha Brushless e Cordless. Entre as novidades da 
marca, estão dois modelos de serra tico-tico, que contam 
com botão seletor de velocidade e design moderno para 
proporcionar mais conforto aos usuários: a SJ45, com mo-
tor de 450W, 65mm de corte máximo para diversas aplica-
ções e velocidade variável de 300 a 5.000 RPM; e a SJ60, 
que possui um motor de 600W, 75mm de corte máximo, 
engate rápido para maior agilidade na troca da lâmina e 
pêndulo para diversificar a aplicação.

 

Outro lançamento é o Martelete SDS Plus SDH264K, que, 
com um potente motor de 800W, é ideal para todos os ti-
pos de trabalhos em concreto. Além disso, possui força de 
impacto de 3,4 J – a maior de sua categoria. O equipamento 
conta com um mandril SDS Plus autoajustável, empunhadu-
ra lateral reforçada, embreagem para proteger o usuário 
de paradas repentinas, gatilho de dois dedos com botão de 
bloqueio para uso contínuo e seletor de três modos (perfu-
ração com impacto, perfuração sem impacto e demolição).

 

A empresa também apresentou a Serra Mármore 4 7/8” 
(125mm) SPT115. Fabricada no Brasil, a ferramenta tem 
potência de 1.200W, interruptor de segurança, acesso ex-
terno aos carvões e motor construído sobre rolamentos de 
esferas selados contra pó. Acompanham o produto um dis-
co diamantado e um kit para refrigeração.

 

A marca ainda mostrou em seu estande os lançamentos 
recentes da linha Brushless e Cordless: a Chave de Impac-
to SBI20S2K e as Parafusadeiras/Furadeiras SBD20S2K e 
SBH20S2K, que contam com design ergonômico e empu-
nhadura de borracha para garantir conforto ao usuário. 
Graças ao seu motor alimentado por bateria e sem escova 
de carvão, os produtos são menores, leves, de fácil manu-
seio, mais potentes e têm maior autonomia.

STANLEY
Serra mármore

Serra tico-tico

Parafusadeira 
/Furadeira 
SBD20S2K

Parafusadeira 
/Furadeira 
SBH20S2K

Chave de 
impacto 
SBI20S2K
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IRWIN

Além de expor todo o seu portfólio, a Irwin pre-
parou uma série de atrações ao público, em um 
estande com espaços voltados para diversos pro-
fissionais, como instaladores de pisos, eletricistas, 
marceneiros e serralheiros, com exposição de pro-
dutos destinados a cada uma dessas categorias. A 
edição deste ano marcou a estreia da Irwin na feira 
como parte da Stanley Black & Decker, à qual per-
tence desde o início de 2017.  

 

No espaço destinado aos instaladores de piso, a 
Irwin expôs o Cortador de Piso Série 700, o mais 
completo em sua categoria. Robusto, o produto 
conta com uma chapa de base reforçada, supor-
tes de alumínio resistentes e um pino duplo, que 
proporciona duas vezes mais cortes. Com o cabo 
ergonômico, tem alça de transporte integrada, tra-
vamento do cabo no mancal e corte da cerâmica na 
vertical e horizontal.

 

Na área dos serralheiros os visitantes puderam ver 
como funcionam os recém-lançados Discos Abrasi-
vos da linha MetalMax. Os acessórios são desenvol-
vidos com uma tecnologia exclusiva, que concentra 
alta quantidade de diamantes na banda de corte e, 
assim, permite que um único disco realize mais de 
mil cortes em determinadas aplicações.

Cortador de piso série 700

Discos abrasivos 
Metalmax

Chave estrela com 
soquete universal

Escada 
articulada



VONDER

HENKEL

A Henkel apresentou diferentes opções de produ-
tos da sua unidade de negócio Adhesive Technolo-
gies na Feicon Batimat.  No estande da companhia 
disponibilizaram uma variedade de tecnologias 
adesivas: à base de cianoacrilato, epóxi, para mon-
tagem de peças e direcionadas à manutenção de 
equipamentos da indústria.

 

Com as suas marcas Cascola e Loctite, a empresa mos-
trou aos visitantes soluções inovadoras direcionadas 
a construção, reforma e reparos de diferentes objetos 
e de máquinas industriais. O Cascola Monta & Fixa PL 
700 Transparente é um adesivo de montagem ofere-
ce diversos benefícios aos usuários, como agarre ime-
diato, alta força final de colagem de 30kgf/cm², aca-
bamento perfeito e aplicação em diferentes materiais 
como vidros, acrílico, cerâmica, madeira, mármore, 
metais, azulejo, concreto, entre outras opções. Além 
disso, garante durabilidade na aplicação, que pode 
ser feita em superfícies molhadas e em ambientes in-
ternos e externos. 

Outro produto entre muitos outros apresentados foi 
o Loctite Durepoxi Líquido, um epóxi bicomponente 
indicado para reparos em vidro, madeira, metal, por-
celana, borracha, pedra e alguns tipos de plástico. 
Sua fórmula extraforte seca em 10 minutos, é resis-
tente à temperatura, adere mesmo exposto às con-
dições submersas e proporciona acabamento trans-
parente perfeito. O produto está disponível em duas 
versões: kit completo de aplicação (bandeja e pá reu-
tilizáveis) e seringa com bico auto misturador.

Outro lançamento expressivo na construção civil e diversas outras áreas do trabalho profissional são as Escadas Vonder 
em dois modelos: multifunção e articulada. O modelo Multifunção está disponível em quatro tipos, de acordo com o nú-
mero de degraus: 6, 7, 8 ou 9. Com capacidade máxima de carga para 120 kg, elas são produzidas em alumínio, propor-
cionando maior durabilidade, e possuem também sapatas antiderrapantes para maior segurança durante o uso. 

Já o modelo articulado permite o ajuste em várias posições, de acordo com cada modelo. A 3x4 tem sistema de articulação di-
vidido em 4 partes com 3 degraus cada, totalizando 12 degraus. E a 4x4, com sistema de articulação dividido em 4 partes com 
4 degraus cada, totalizando 16 degraus. Ambos possuem sistema de trava em cada parte e sapatas antiderrapante, garantindo 
maior segurança. São produzidas em alumínio, com capacidade máxima de carga de 120 kg.

A empresa também lançou a chave estrela com soquete universal Vonder, um produto versátil pois possibilita o trabalho com 
várias medidas com uma mesma chave. Possui sistema de catraca, para apertar e soltar parafusos e porcas dispensando a 
retirada da chave, num trabalho mais fácil e ágil. Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados, tem soquete 
universal que se adapta a parafusos e porcas sextavadas entre 8 mm a 19 mm e também uma chave estrela com catraca de 17 
mm x 19 mm. O lançamento é produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior resistência e durabilidade.
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Durepoxi Líquido

Cascola Monta 
e Fixa
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A intenção do projeto Magnolia Mound, 
um centro de programas educacionais 
e culturais em uma antiga fazenda 
escravocrata situada em uma planície 
alta ao lado do rio Mississippi, nos 
Estados Unidos, é enfatizar a importância 
da paisagem local e da topografia em 
relação ao principal edifício. A fachada 
translúcida foi concebida para desfocar 
sutilmente os visitantes que percorrem os 
espaços do novo edifício dos limites entre 
o presente e o passado, o edifício e a 
paisagem. O projeto da Trahan Architects 
é de 2013 e tem cerca de 400m2.

Passado e presente

vidro e design
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