Revista Vidro Impresso | Ano 8 Nº 

MERCADO DE

Manutenção
Área pouco explorada pode ser
uma oportunidade de prospectar
e fidelizar clientes

KITS DE INSTALAÇÃO

 ANOS DE PKO

NORMAS TÉCNICAS

Conﬁra alguns dos
produtos criados para
facilitar a vida do
vidraceiro

Conheça a trajetória
da empresa que
hoje é referência no
processamento do vidro

Saiba quais requisitos
estão sendo criados e
revistos para o mercado
vidreiro
www.vidroimpresso.com.br 

 www.vidroimpresso.com.br

Mudança é estar aberto às ideias
não convencionais e ao novo.
Todos mudamos para melhor quando
questionamos, e não apenas seguimos o
padrão. Busque a mudança, crie o novo.
A Vivix constrói o seu jeito de se
relacionar com clientes, estando ao
seu lado para pensar e fazer diferente
do tradicional, hoje e amanhã.
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editorial

Ampliando horizontes
Muito se fala sobre conquistar novos clientes, mas poucos vidraceiros focam esforços em manter as manutenções das instalações já feitas, sejam
suas e ou de terceiros. O mercado de manutenções, conforme mostram
nossos entrevistados do “Fique por dentro” dessa edição, pode ser lucrativo e uma oportunidade de fidelizar e prospectar, mas pouco explorado
por falta de conhecimento ou até mesmo por ser talvez mais trabalhoso
consertar tantas obras fora da norma.

Expediente
Direção
Diogo Ortiz

Editora
Tatiane Mouradian
tatiane@revistavidroimpresso.com.br

Jornalista
Thainá Lana
thaina@ocpublicidade.com.br

Apesar disso, alguns profissionais se especializaram e prosperaram somente realizando manutenções, como é o caso de Daniel Gustavo Belarmino
Souza, Sócio-diretor do Grupo Conserta Sacada. do qual faz parte o Shopping da Sacada, que conta sua trajetória em “Papo Direto”.
Conheça também história da PKO, em “Empresas e Negócios”, que completa  anos no mercado de processamento do vidro. A empresa, que iniciou suas atividades como distribuidora de vidros, hoje se destaca por oferecer uma linha completa de vidros de alto valor agregado.

Direção de Arte
Marketing Minuto
contato@marketingminuto.com.br

Designers
Emerson Almeida
João Pedro Silva

Publicidade
contato@vidroimpresso.com.br

Social Media
Thainá Lana

Em “Produtos” trazemos um pouco da origem dos kits de instalação que
tanto facilitam a vida do vidraceiro e apresentamos alguns dos conjuntos
disponibilizados no mercado. Confira ainda os lançamentos apresentados
na Fesqua , evento que agitou e aqueceu o segmento vidreiro, trazendo novos ânimos.

Administrativo e Financeiro
Karen Annie
financeiro@vidroimpresso.com.br

Marketing
Bruna Ferreira
marketing@ocpublicidade.com.br

Trazemos também em “Mercado” um panorama das normas que estão
sendo revisadas e desenvolvidas, em que fase algumas delas se encontra e
as mudanças que devem ocorrer quanto aos requisitos.

Atendimento ao leitor

Por fim, apresentamos projeto do Senac São Miguel, em São Paulo, que
traz uma arquitetura diferenciada com destaque para o uso do vidro, que,
além de modernidade, proporciona um ambiente propício para os estudos
e trabalhos, assim como o projeto do escritório mostrado em “Arquitetura
e vidro”, todo integrado com divisórias em vidro.

Assinatura e informações sobre a
Revista Vidro Impresso podem
ser obtidas através do site:
www.vidroimpresso.com.br
ou pelo telefone:
+   -

contato@vidroimpresso.com.br

Periodicidade: bimestral
Circulação: nacional
Publicacão: bimestral
de OC Publicidade
www.ocpublicidade.com.br

Boa Leitura!
Tatiane Mouradian - Editora
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Como divulgar sua
vidraçaria e vender
seus serviço ?
Diogo Ortiz*

M

uitos empreendedores do segmento vidreiro encontram dificuldade
para prosperar, pois focam seus
esforços apenas na execução do
serviço e se esquecem de desenvolver o lado
empreendedor, investindo pouco no pré-venda,
com a divulgação do serviço. E como diz o jargão “A propaganda é a alma do negócio”, um
dos itens mais importantes da gestão de uma
empresa, seja ela uma vidraçaria, uma beneficiadora ou qualquer tipo de comércio, é a divulgação da sua marca, produtos e serviços que irá
impulsionar o recebimento de pedidos.
Um dos principais passos é entender as ferramentas de marketing no seu ponto de venda e
especialmente no ambiente virtual, como a importância de ter um bom site e como otimizá-lo
para ser encontrado facilmente no Google, as
ações de marketing que podem ser feitas, como
utilizar as redes sociais a favor do seu negócio e
como anunciar no Google, pois é em buscadores que a maior parte dos possíveis clientes procuram por contatos para os serviços desejados.
Mesmo após conseguir um bom resultado com
a divulgação de sua empresa ou serviço, o pe-

dido não está garantido, pois depois do primeiro contato entra sua habilidade de negociação.
Para isso, é importante saber reconhecer o perfil do consumidor, apresentar corretamente os
produtos, conhecer e utilizar técnicas de negociação e fechamento, assim como de fidelização
no pós-venda.
Ou seja, depois da prospecção, será através de
um atendimento comercial adequado que irá
garantir o fechamento do pedido e, consequentemente, o sucesso financeiro do negócio. Para
os interessados em se aprofundar mais no tema,
estou ministrando o curso Vendas e Marketing
para Vidraçarias na Lead Escola de Negócios e
sempre dando dicas por aqui.

Cadastre-se gratuitamente e
conheça a plataforma, acesse:
www.cursoparavidraceiro.com.br

*Diogo Ortiz é publicitário, fundador da revista
Vidro Impresso e diretor do Grupo OC. Tem mais
de 8 anos de experiência na área comercial e
passou por empresas de renome, como Ambev,
Santander e o grupo colombiano Carvajal. Atua
há 2 anos no setor vidreiro.
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Online

Acesse:

www.vidroimpresso.com.br
O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Leia a revista de onde estiver
Disponibilizamos as últimas edições para download em formato PDF em nosso site, assim você
pode ler a revista em qualquer dispositivo móvel
(smartphone, tablet, etc), mesmo sem internet.

Faça seu download:
www.vidroimpresso.com.br/edicoes

/revistavidroimpresso

Acompanhe-nos pelo instagram
Você também pode seguir a página da revista
Vidro Impresso no Instragram e ficar por
dentro das novidades do setor.

/revistavidroimpresso

Guia de Fornecedores Vidro Impresso
A Vidro Impresso possui em seu portal um
Guia de Fornecedores do mercado vidreiro,
com uma listagem completa de empresas do
setor que oferecem ferragens, máquinas e
acessórios para vidro.

vidroimpresso.com.br/fornecedores/
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FERRAMENTAS
A LINHA MAIS COMPLETA E
COM A MAIOR QUALIDADE.

A Glassparts, além de ser
referência no mercado, conta
com uma ampla variedade
de ferramentas destinadas a
facilitar e agilizar, com precisão e
segurança, o trabalho com o vidro
como: Alicates, Destacadores,
Réguas, Rodízios de corte,
Esquadros e muito mais.
Todos os produtos e muitos
testados e aprovados pelo mais
alto padrão deu qualidade do
mercado você encontra em nosso
estoque para ponta entrega!

Venha nos visitar na FESQUA,
estaremos no STAND 716
e confira de perto os melhores
produtos do mercado.

BAIXE NOSSO
APLICATIVO

+55 11 3922 8000
comercial@glassparts.com.br
www.glassparts.com.br
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arquitetura e vidro

Escritório

integrado
 www.vidroimpresso.com.br

Ambiente
corporativo na
capital paulista,
após reforma, tem
postos de trabalho
distribuídos ao
longo das janelas
com grandes
aberturas para
trazer iluminação
natural e
interligados entre
si através de
divisórias de vidro
laminado e vidro
duplo

R

eforma do escritório de advocacia, projetada pelos arquitetos Guido Otero e Ricardo Gusmão em umas das principais
áreas comerciais na zona sul da capital paulista, teve como objetivo interligar todos os postos de trabalho, distribuídos ao longos das janelas com grandes aberturas, para
criar uma maior integração entre os funcionários e fazer com que o
espaço de .00m² se tornasse ainda mais amplo. Outra estratégia
utilizada para aumentar a dimensão da área foi a retirada dos forros,
ganhando 0 centímetros no pé-direito.

www.vidroimpresso.com.br 

arquitetura e vidro

O programa foi dividido em dois andares, um para o espaço de produção da equipe do escritório
e outro para o back-office e salas de reuniões com
clientes. Nesta última ala, as salas que não recebem
diretamente a luz natural, funcionam como caixas
de madeira e vidro dispostos no centro da planta,
contrastando com o espaço aberto, mantendo a integração, mas sem perder a privacidade.

 www.vidroimpresso.com.br

Para manter a privacidade, algumas salas têm parte do
vidro menos translúcido. O efeito fosco foi alcançado
com uma película vinílica jateada sem plotagem aplicada
sobre o vidro

20
e
d
s
i
Há mnao mercado
anos
A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!
Chapas e Acessórios para Box Comum
Tela Mosquiteiro Nylon e Fibra de Vidro
Kit para Box de Vidro/ Engenharia (Glasskit)
Ferragens para Vidro Temperado (Latão, Alumínio e Polímero)
Porta Sanfonada

Escovas de Vedação
Silicone Acético/ Neutro
Borrachas EPDM
Acessórios Linha Pele de Vidro/ Suprema/ Convencional/ Gold/ Mega
Acessórios para Envidraçamento de Sacada

Enviamos para todo o Brasil!

Fone: (19) 3274-1717

contato@acavacessorios.com.br
www.acavacessorios.com.br

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

Fotos: Pedro Vannucchi Fotografia

A área destinada às salas de
reuniões com clientes conta
com um generoso espaço de
recepção que abriga também a
biblioteca e é iluminada através
da maior sala de reunião, com
fechamento inteiramente em
vidro
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Para algumas salas que demandam mais proteção acústica foram
escolhidos vidros duplos com colchão de ar entre eles. As demais
receberam vidro incolor laminado de segurança de 8mm (mm+PVB+mm), com modulação de .20mm, de piso ao teto com caixilhos de alumínio anodizado natural e junta seca. “Utilizamos
bastante vidro pois os clientes queriam um ambiente de trabalho
integrado, onde as pessoas pudessem ter acesso umas às outras
com facilidade”, conta o arquiteto Ricardo Gusmão.
A área destinada às salas de reuniões com clientes conta com um
generoso espaço de recepção que abriga também a biblioteca e
é iluminada através da maior sala de reunião, com fechamento
inteiramente em vidro. Para manter a privacidade, algumas salas
têm parte do vidro menos translúcida. O efeito fosco foi alcançado
com uma película vinílica jateada sem plotagem aplicada sobre o
vidro. Os fornecedores e instaladores são da Abatex.

www.vidroimpresso.com.br 

papo direto

SHOPPING
DA SACADA
Daniel Gustavo Belarmino Souza
Sócio-diretor do Grupo Conserta Sacada

C

om mais de uma década no mercado vidreiro,
há seis anos Daniel Gustavo Belarmino Souza
resolveu focar seus trabalhos em um setor pouco explorado, o de manutenção de sacadas. Especializando-se neste tipo de instalação, logo percebeu a
necessidade de fabricar componentes personalizados
para suas próprias manutenções. Observou ainda a dificuldade que pequenos fornecedores, vidraçarias de
menor porte e profissionais autônomos tinham para
comprar ferragens e acessórios em pouca quantidade.
Criou assim o Shopping da Sacada, que se destaca no
mercado por ser o estoque dos pequenos e por seu
pronto atendimento diferenciado com uma consultoria técnica para orientar os vidraceiros e instaladores,
afinal, quem vive consertando o serviço de outros profissionais sabe muito bem onde se encontram os principais erros e entraves. Conheça um pouco da história
do empresário e do Shopping da Sacada.

“Temos uma visão diferente
porque, como fazemos a
manutenção das sacadas que
outros profissionais fizeram,
pois atendo o cliente de todos,
sei exatamente onde eles falham
e quais suas necessidades. Além
de vender os produtos, prestamos
uma consultoria. O vidraceiro
precisa de uma orientação
técnica de quem vende. Por isso,
temos uma equipe completa
com engenheiro civil e arquiteto
para dar essa consultoria”
 www.vidroimpresso.com.br

Como surgiu o Shopping da Sacada?
No mercado há seis anos, começamos focados na manutenção de envidraçamento de sacada com o Conserta Sacada. Quando, anos atrás, começamos a fabricar para ter um material de qualidade para nosso
consumo, muitos começaram a nos procurar. Criamos
então o Shopping da Sacada, porque identificamos várias barreiras para que empresas pequenas chegassem
às fábricas, pois existem pedidos mínimos. A ideia é
atender de forma diferenciada, ser o estoque dos pequenos, para fornecedores de menor porte e vidraceiros que não têm capital de giro para investir.
Sabemos que as pequenas vidraçarias têm dificuldade
no acesso a grandes fornecedores, e a nossa ideia é
facilitar justamente o trabalho deste nível de profissional, fornecendo componentes de excelente qualidade
por um preço justo sem qualquer quantidade mínima
de pedidos. Atendemos os pequenos e autônomos,
que têm dificuldade de acesso aos produtos, e fazemos atendimento com qualidade e preço diferenciado.
Por que decidiram iniciar a fabricação própria?
Fazemos manutenção de sacadas de todos os modelos, até os que já estão fora do mercado. Então tínhamos que usinar as peças que não existiam mais e
as fabricávamos de forma artesanal. Usinávamos as
peças artesanalmente para suprir a nossa necessidade. Passamos então a fazer ferragens em injeção com
mais qualidade.
Ou seja, o Shopping da Sacada nasceu para em primeiro lugar atender a nossa demanda interna, pois
acredito que a melhor maneira de garantir qualidade
é acompanhado todo o processo de produção. Após
algum tempo alguns colegas do ramo começaram a
perguntar sobre nosso material, já que ele tinha uma
qualidade diferenciada, e aos poucos começamos a
vender parte da nossa produção para pequenos vidraceiros que instalam sacadas.
Qual o diferencial da empresa?
Temos uma visão diferente porque, como fazemos a

papo direto
manutenção das sacadas que outros profissionais fizeram, pois atendo o cliente de todos, sei exatamente
onde eles falham e quais suas necessidades. Além de
vender os produtos, prestamos uma consultoria. O vidraceiro precisa de uma orientação técnica de quem
vende. Por isso, temos uma equipe completa com engenheiro civil e arquiteto para dar essa consultoria.

a característica de pouca densidade oferecendo uma
vedação uniforme e sem lacunas; aparador de vidro –
Confeccionados em alumínio e inox 30; molas guias,
com modelos disponíveis em inox, zamac, nylon ou poliacetal; tampas de leitos, injetadas em poliacetal, e estacionamentos, peças injetadas em nylon com fibra de
vidro.

Produzimos em torno de 20 itens entre roldanas, guias
de saída retrátil, guia de saída fixa, tampas de leito,
acabamento de saída superior e inferior, e todos os
itens necessários para instalar fechamentos de sacada.
Um dos destaques é nosso kit de roldanas. A diferença
do nosso produto está sem dúvida na qualidade que é
garantida e certificada através dos testes que submetemos nossos produtos nos mais renomados institutos de
qualidade. Também estamos bem atentos à NBR.

Qual o material utilizado nos componentes do Shopping da Sacada?
Trabalhamos com produções de materiais de altíssima qualidade. Isso se deve ao cuidado que empregamos na escolha de matérias-primas de primeira linha e
adequadas para cada uso. Temos como frente única a
produção de materiais para envidraçamento de sacada,
e nossas roldanas - que são o mecanismo mais importante para uma boa durabilidade do equipamento e para um bom funcionamento - são todas confeccionadas
com aço inox 30, que tem a característica de alta resistência contra impactos e intempéries do tempo.

Além das ferragens, que acessórios mais comercializam?
Oferecemos uma linha completa de selantes para todas
as aplicações no envidraçamento de sacada. São eles:
P.U, polímero de alta densidade e resistência com dureza 3/0, usado na colagem de leitos; silicone acético,
um selante indicado para acabamentos finos, disponível nas cores branco, preto ou incolor; silicone neutro aplicado para vedações entre perfis de alumínio e
alvenarias, disponível na cor incolor - o produto tem

ACESSÓRIOS

Nossos rolamentos são blindados e revestidos com
injeção de puro poliacetal. Temos uma vasta variedade de perfis para vedações entre vidros que são soluções eficientes para qualquer tipo de envidraçamento
de sacada, todos esses perfis são produzidos com puro
silicone, isso garante o não amarelamento ou ressecamento dos perfis com o passar do tempo.

PEÇAS
CERTIFICADAS
Produtos
certificados

para
a ENVIDRAÇAMENTO
SACADA
de SAC
CADA

Tudo para instalação e
manutenção de
envidraçamento de
sacada
(11) 2371-5951
(11) 96700-5794
www.shoppingdasacada.com.br
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KITS

PARA VIDRACEIROS
Criados para
facilitar a vida
do vidraceiro, os
kits de instalação
proporcionam
economia de tempo e
custos, praticidade,
redução de estoque,
entre outras
vantagens
 www.vidroimpresso.com.br

O

s kits de instalação tiveram sua origem em meados dos anos 80, porém como havia uma barreira
comercial para importações no Brasil daquela época, poucas novidades chegavam ao mercado brasileiro. No
começo de 0 os mercados se tornaram mais abertos e
os kits lentamente começaram a ser utilizados para instalações mais simples, como o kit engenharia e kit box padrão,
de acordo com Luiz Carlos da Silva, diretor executivo da
Super . “Com o crescimento do setor de construção civil
e o próprio aumento populacional nas grandes cidades, a
concorrência entre as opções existentes aumentaram. E isso levou à inovações por parte dos fabricantes. Foi quando surgiu o kit sacada (varanda) e sua extensão para outros
projetos diferenciados como por exemplo o uso de kits para divisão de ambientes”, conta.

Foto: Box Ideia Glass

produtos

produtos

A dificuldade de encontrar todas as peças em um único lugar foi o que impulsionou a geração deste novo produto, lembra Jair Braulio Junior, coordenador
comercial da Alclean. “Naquela época, o vidraceiro
precisava se dirigir até a loja A para comprar os puxadores, depois se dirigir até a loja B para comprar
os perfis e se dirigir até a loja C para encontrar os batedores. Com essas idas e vindas o custo financeiro
era alto e o desperdício de tempo também, mas nada
ganhava do tempo perdido e insatisfação dos cliente
no momento da instalação, onde o vidraceiro sempre percebia que estava faltando algum acessório, e
aquela famosa frase era dita ao cliente: ‘Vou ali na loja D pegar o parafuso que ficou faltando’”.
Os kits de instalação trazem inúmeras vantagens, desde o controle de estoque à praticidade. Ao comprar
as ferragens, perfis e acessórios em kits, o vidraceiro,
além de evitar desperdícios, não precisa se preocupar
com resíduos, economizando também, otimiza o estoque e tem mais facilidade até na hora de passar o
orçamento para o cliente, pois já sabe o custo exato
no momento de orçar, que vai englobar o preço do
kit completo, um valor único fechado. “Nós da Alclean temos a convicção de que a compra do Kit é mais
vantajosa até no preço, pois na formação do preço o
vidraceiro deve considerar que ele terá que adicionar
no valor das barras o custo de corte, o custo de separação, o custo para comprar os itens separadamente
e um percentual de perda de material. Além de que
comprando o Kit, a uniformidade das cores sempre
sera igual”, afirma Jair Braulio.

Foto: Box Ideia Glass

Ao comprar as ferragens,
perfis e acessórios em
kits, o vidraceiro, além de
evitar desperdícios, não
precisa se preocupar com
resíduos, economizando
também, otimiza o estoque
e tem mais facilidade
até na hora de passar o
orçamento para o cliente,
pois já sabe o custo exato
com as ferragens no
momento de orçar

Para Luiz Carlos da Silva, o grande benefício para o vidraceiro é o ganho de tempo e padronização. “O setor
de vidraçarias é muito competitivo e aquelas empresas
que entenderam que o tempo melhor aproveitado significa maior produtividade, consequentemente, geração de mais lucro. A vantagem no uso dos kits altera
o funcionamento e a dinâmica de uma vidraçaria. Por
exemplo, as perdas constantes com sobras de perfis
acabam, diminuindo o estoque. O uso otimizado do
tempo, já que o os kits são produzidos sob medida e
personalizados de acordo com cada necessidade, reﬂete no número de clientes atendidos, pois o ganho na
produtividade aumenta consideravelmente. Mas é claro que a empresa precisa levar essa otimização para
outros setores para que o tempo ganho não seja desperdiçado com outras tarefas que não agregam valor
para seus clientes”.
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produtos

Box de vidro instalado com kit Ideia Glass

COMO ESCOLHER
O fator mais importante na escolha de kits é a qualidade. “Devido à grande concorrência entre os vidraceiros,
algumas empresas podem cair no erro de deixar a qualidade em segundo plano. Isso é fatal pois sabemos que
a maior ferramenta de marketing de uma vidraçaria
é o chamado boca-a-boca. Ou seja, um trabalho ruim
pode levar a problemas irreversíveis na reputação dos
serviços prestados. E não adianta o serviço ser realizado perfeitamente se o produto for de baixa qualidade.
Então, para continuar no mercado, uma empresa deve
olhar as duas coisas: o custo/benefício dos kits mas
também sua qualidade”, ressalta o especialista da Super .
“Uma dica importante é checar a empresa fabricante
do Kit e as garantias que ela oferece. Além de facilitar
na compra e gestão dos custos, um bom kit deve ajudar
na instalação, ter uma boa estrutura e os perfis devem
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ter dureza. Na obra não pode haver contratempos e os
kits devem estar prontos para facilitar a vida de quem
instala”, aconselha Jair Braulio. “É muito importante
atentar-se aos detalhes das opções do mercado, observando cada item que compõem os diferentes Kits, pois
existem muitas opções com diferentes composições e
exigências de qualidade disponíveis no mercado”, complementa Paulo Franceschelli, diretor comercial da Landy Kits.
Hoje há variados kits no mercado, kit engenharia para portas e janelas, kit box, sacada, fachada fachada e
outros kits, que, devido que devido a suas personalizações, atendem a muitos tipos de projetos. Dependendo
da imaginação do projetista, um kit sacada, por exemplo, pode ser usado em divisões de ambientes corporativos, ou para transformar uma varanda em um novo
cômodo do imóvel. Selecionamos a seguir alguns kits
disponíveis no mercado.

produtos

KIT PELE DE VIDRO
A Alclean desenvolveu de forma pioneira um kit
para a instalação de fachadas pele de vidro de
pequeno e médio porte, o Kit Glazing, compostos por todos os perfis e acessórios necessários,
como presilhas, borrachas, cunhas, parafusos,
junções, ancoragens, entre outros “O Kit Glazing é essencial para pequenas e médias obras,
pois é difícil encontrar peças para comprar em
pequenas quantidades. Por exemplo, se no seu
projeto precisa de apenas quatro ancoragens,
você não precisará comprar mais que isso, enviaremos as quantidades necessárias, bem como
todos os produtos para colação do vidro. Nossos
perfis foram testados pelo ITEC (Instituto Tecnológico da Construção Civil) e aprovados conforme ABNT NBR .”, explica Jair Braulio Junior, coordenador comercial da Alclean.

Fachada pele de vidro instalada com o Kit Glazing
da Alclean

KIT SACADA
Um dos kits sacada oferecidos pela Sacada Brasil,
empresa especializada na fabricação de componentes para instalação de sacadas, é o kit sacada
com rolamento, um sistema europeu para envidraçamento de sacadas que se tornou muito tradicional no mercado brasileiro.
O sistema é completo e vem com os seguintes
componentes: trilhos, leitos, capas, U de regulagem, cantoneira e cavalão, todos em alumínio; kits
roldanas padrão ou de regulagem na cor brancas
ou pretas; Kit pivô/batente; acabamentos de leito;
estacionamentos padrão ou com anti-queda; fechadura para leito ou vidro/vidro com dupla face
M; aparador na cor do alumínio ou totalmente
em aço inox ; saída superior e inferior; escovinhas de encaixe e adesiva;. parafusos, buchas e
rebites; e pesilox (opcional).

Kit Sacada Brasil

A Alclean também oferece um kit sacada, lançado
em , que garante % de estanqueidade. Os
kits são encontrados nos tamanhos de . mm
até . mm, e os vidros podem ser na linha 
mm ou  mm. A Alclean também comercializa
outros kits além do glazing e o kit sacada, como
box, pia, instalação, SGI e portas automáticas.
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Kit roldana da Landy Kits
Já a Landy Kits, fabricante de componentes
para envidraçamento de sacada, disponibiliza
em seu kit sacada componentes produzidos
internamente em processo totalmente controlado, injetados, usinados e inspecionados, com
tecnologia de última geração. As roldanas são
feitas com a matéria-prima polímero de engenharia, poliamida PA, nylon, atendendo às
exigências do mercado. Assim, a roldana não
quebra. A empresa oferece ainda garantia de
cinco anos para defeitos de fabricação.

Kit antiqueda da Landy Kits
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A Landy Kits possui também os kits saída de
roldanas, um sistema anti-queda que elimina
a famosa queda do vidro em sistemas de envidraçamentos de sacadas e varandas. Produzido
em polímero de engenharia, poliamida PA,
nylon com adição de fibra de vidro, é altamente resistente e garante um perfeito funcionamento do sistema. Além do kit sacada, a Landy
Kits desenvolve e fabrica ferragens e acessórios para os kits box, pia e engenharia.

produtos

KIT
ENGENHARIA
Uma das empresas que oferece o kit engenharia, utilizado para a instalação de portas
e janelas, é a AL Indústria, que possui o kit
para  e mm. Os componentes são produzidos pela AL, uma indústria % nacional que produz todos os componentes, da
extrusão a pintura.
O kit engenharia da AL possui um diferencial exclusivo que é a película protetora,
agregando valor ao produto e à obra. Entre
os diferenciais do kit engenharia AL está o
trilho superior que já vem furado, chave de
regulagem de roldana e chave de aperto,
trilho inferior com dreno já feito e batedores superiores e inferiores inclusos. Além
disso, todas as escovinhas já vêm colocadas, inclusive no trilho superior, evitando
“assovios do vento”.

Kit Engenharia da AL
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Kit box Ideia Glass

KIT BOX
Uma das principais fabricantes de kit box é a
Ideia Glass, que também possui kits para divisórias de ambientes. O portfólio da empresa
conta atualmente com os kits para Box Elegance, Encanto, Due e Luna, e os kits Certo
e Flex, que servem tanto para a instalação
de boxes como de portas. As peças são cromadas e oferecem alta durabilidade. Um dos
diferenciais da empresa, além do design diferenciado das peças, é a roldana de piso, oferecidas nos kits Elegance e Encanto.
A Ideia Glass foi pioneira no mercado ao trazer as roldanas aparentes no trilho inferior,
que trazem mais suavidade e firmeza no abrir
e fechar.
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Os kits box contêm: roldana com pino de
segurança, roldana com pino de segurança
flexível, tubo superior, perfil U mm, perfil U
mm, perfil guia, perfil click, freio superior,
puxador, fenda, luva com rosca, arremate superior  e mm, arremate inferior direita e
esquerda, perfil guarnição incolor, fita Q-Ion,
chave philips, chave allen mm, chave zeta
mm, parafuso para fixar, perfil U e guia, parafuso para fixar a fenda no tubo, parafuso
para luva com rosca, guia de nylon, batedor
inferior, cunha de regulagem, bucha plástica,
batedor interno e parafuso trava. Os produtos possuem cinco anos de garantia.

www.vidroimpresso.com.br 

Flash
O evento Summer Glass – º Encontro Sul-Brasileiro de
Vidreiros, que acontece a cada dois anos em um dos três
estados da região sul do país - Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, reunirá vidreiros da região sul do país
entre os dias 22 e 2 de novembro no Resort Águas de
Palmas, na cidade de Governador Celso Ramos (SC). O
encontro contará com uma programação de palestras e
debates relacionados ao universo vidreiro. Entre os palestrantes estão Vanderlei Petri, Luiz Baggatini, Vanessa
Tobias, Marcio Schultz, Glauco Côrte e Alexandre Pestana,
que abordarão temas de gestão e sobre o atual momento
da economia brasileira.
A organização do encontro está sendo realizada pelas
entidades Ascevi (Associação Catarinense das Empresas
Vidreiras), Sindicavidros (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vidro, Espelhos e Cristais do Estado de Santa Catarina), Adivipar (Associação dos Distribuidores e Processadores de Vidros do Paraná) e Sindividros-RS (Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de
Louça e Porcelana do Estado do Rio Grande do Sul). Além do conteúdo, os participantes poderão, através de muitas
atividades, trocar contatos e desfrutar dos momentos de lazer entre os amigos e a família. Mais informações sobre o
Summer Glass podem ser obtidas pelo telefone (08) 303-, pelo e-mail atendimento@ascevi.com.br ou pelo site
www.ascevi.com.br.

ExpoAlumínio reúne público altamente qualificado
Entre os dias 3 e  de setembro, a ExpoAlumínio – Exposição Internacional
do Alumínio e 8º Congresso Internacional do Alumínio, realizados pela
ABAL (Associação Brasileira do Alumínio) e promovida pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, reuniu no São Paulo Expo mais de 2 mil compradores, que puderam conferir as principais novidades e tecnologias de
0 marcas nacionais e internacionais, provenientes de países como Espanha, Canadá, China, Estados Unidos e Itália.
Segundo o vice-presidente executivo da Reed Exhibitions Alcantara Machado, Paulo Octávio Pereira de Almeida, a ExpoAlumínio é uma vitrine
tecnológica consolidada, que norteará o caminho a ser seguido pelo segmento nos próximos anos. E a qualificação do público foi essencial para
o sucesso desta edição. “Recebemos compradores com grande conhecimento técnico, interessados em levar as mais modernas tecnologias para
dentro de suas empresas”.
Com profundas reﬂexões e conteúdo de qualidade, o presidente-executivo da ABAL, Milton Rego, destaca que o 8º Congresso Internacional do
Alumínio se mostrou o melhor espaço para a troca de experiências entre
os agentes do segmento e atualização profissional. O evento contou com
mais de 0 horas de conteúdo,  painéis com 2 papers e 0 keynote speakers, somando 32 apresentações. Com isso, o conteúdo do Congresso
teve um incremento de % na programação em relação à última edição,
realizada em 20.
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Foto: Resort Águas de Palmas

º Encontro Sul Brasileiro de Vidreiros
acontece em novembro

No último dia  de outubro, a Guardian Glass realizou
o road show “Circuito de Palestras Guardian”, na cidade
de São Paulo (SP), e no dia 22 de novembro será a vez
de Salvador (BA) receber o workshop itinerante, que leva
aos vidraceiros, de forma gratuita, informações sobre vidros e espelhos, tendências no uso dos produtos e dicas
de negócio. O circuito percorre as principais cidades do
país, sendo uma oportunidade de troca de conhecimentos junto aos vidraceiros.
Comandadas por especialistas da Guardian Glass, as palestras apresentam o portfólio de vidros e espelhos das
linhas InGlass e SunGuard, os diferenciais de cada um
dos produtos, tendências no uso de vidros e espelhos na
arquitetura e decoração, além de dicas para os vidraceiros otimizarem seus negócios. Recentemente a empresa
lançou um hotsite especial com todas as informações do
portfólio da linha InGlass(guardianinglass.com.br), que
reúne vidros e espelhos inspirados nas principais tendências da arquitetura de interiores, como minimalismo,
amplitude, design arrojado e integração entre o rústico,
industrial e moderno.

Foto: Divulgação

Guardian Glass cria ações de
aproximação com vidraceiros

A Guardian Glass também acaba de criar um novo
canal de comunicação com os vidraceiros. Os profissionais podem se cadastrar para receber dicas sobre
vidros e espelhos, além de informações de produtos
das linhas InGlass e SunGuard, por meio de uma lista de transmissão via Whastapp, pelo número () 
0-2. “Esta é mais uma iniciativa dentro de um
conjunto de ações que temos promovido para estreitar
o relacionamento com vidraceiros, arquitetos e consumidores, com o objetivo de compartilhar as melhores
práticas para construir parcerias mutuamente benéficas e solidificar nossa possição de parceiro de escolha
dos nossos clientes”, conta Renato Sivieri, diretor de
marketing da Guardian.
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ﬂash
Glass proporciona experiência em
bar galeria de vidro
O Bar Galeria Eleven é uma iniciativa da Glass para
ser apresentado no festival Design Weekend que tem a
premissa de elevar a percepção do vidro alinhada com o
manuseio responsável dos recursos. “A ideia do Bar para
o DW surgiu do nosso entusiasmo em proporcionar experiências através do vidro, alinhada com a nossa preocupação sobre como as nossas atividades podem impactar o ambiente. Por isso, decidimos não cortar nenhuma
chapa nova para o projeto, demonstrando a beleza e a
mágica da transformação. Todos os vidros utilizados são
provenientes de reuso ou residual da produção de nossa
fábrica, pois apesar de poder ser reciclado infinitamente, não podemos fechar os olhos para o desperdício dos
demais processos envolvidos na criação das peças”, explica Matheus Primo, diretor da Glass .
O projeto do bar teve início no evento, que aconteceu de
2 de agosto a 02 de setembro, na cidade de São Paulo,
mas se estendeu por mais 30 dias, convidando o visitante a interagir e experimentar sensações, em um ambiente pensado para festas, degustação de drinks, diversão e
interação com o vidro, sob uma perspectiva artística. “O
vidro ainda é associado à dureza, fragilidade e até mesmo insegurança. Com a criação do Bar Galeria Eleven,

Ambiente espelhado dentro do Bar de Vidro

queremos que o público entenda a alma dele através da cor, transparência, reﬂexo e responsabilidade”, esclarece
Primo, que também preparou uma exposição sobre as principais inovações da indústria do vidro, além de uma sala
de espelhos montada exclusivamente para a ocasião, onde o visitante poderá de interagir e se divertir em um jogo
de reﬂexos. Após o período de funcionamento do Bar Galeria Eleven, todos os materiais utilizados serão reaproveitados na oficina em Pinheiros e também no Lab da Glass em Itapetininga, no interior de São Paulo.

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

Levantador P1 com
tecnologia Intelli-Grip®

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

O NOME ORIGINAL E CONFIÁVEL
EM EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO À VÁCUO
 www.vidroimpresso.com.br

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

Eixo Aço Inoxidável
Acessórios 100% latão cromado
Novo sistema de fixação para vidro

ROAPLAS

empresas e negócios


anos

PKO

de

A empresa que iniciou suas atividades em 1998
como distribuidora de vidros investiu em
equipamentos para beneficiamentos e hoje é
referência no processamento do vidro, com
um parque industrial de cerca de 20 mil m2

F

undada há 20 anos, a PKO iniciou sua atuação com a
distribuição de vidros planos. Quatro anos depois, investiu na aquisição da primeira máquina de beneficiamento, passando a beneficiar os vidros na própria empresa
ao invés de somente importar. Em 200, adquiriu um forno
de têmpera e três anos após uma linha de laminação. Em
200 foi a vez de adquirir uma linha de insulamento e investir no setor de distribuição de pedras artificiais. Recentemente, em 20, apostou no aumento de sua produção
com a aquisição de uma linha automatizada de laminação.
Hoje o carro-chefe da empresa é o vidro laminado.
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A empresa é formada por uma sociedade de investidores e
dirigida por Ang Tun Jawn. “Inicialmente, a empresa focava na importação de produtos para a indústria farmacêutica. Porém, em 8 os diretores perceberam uma baixa
oferta de vidros no mercado nacional e iniciaram a importação de vidros, mudando completamente de setor. A partir de 200 a empresa ficou mais atenta às necessidades do
mercado e, percebendo as oportunidades de novos negócios em relação ao beneficiamento de vidros, iniciou seus
investimentos com máquinas de corte, lapidação e bisotê”,
lembra Tun Jawn sobre o começo das atividades da PKO.

Investimento constante
As decisões foram bastante assertivas, visto que hoje
a empres, que iniciou em um galpão de apenas 300
m² e 0 funcionários não para de crescer e conta com
aproximadamente 200 funcionários, e está instalada
em um parque industrial com uma infraestrutura de
cerca de 20 mil m², em Mogi das Cruzes (SP). “Em 20
anos, a empresa passou de uma pequena distribuidora
de vidros importados para uma referência no País no
beneficiamento de vidros especiais e tecnológicos. Isso

porque, ao longo desse período, investiu para aumentar
sua estrutura, aprimorar processos internos, e também
inseriu novas linhas de produtos, passando a beneficiar
e não apenas comercializar vidros importados, e criou
soluções para agilizar o atendimento dos clientes”, destaca
o empresário.
Hoje a Unidade de Beneficiamento é equipada de forma
a garantir maior produtividade e melhores resultados no

Parque industrial da PKO, em Mogi das Cruzes (SP), tem cerca de  mil m²

produto final. É equipada com em máquinas modernas
e eficientes, como as bilaterais, as mesas de corte
automatizadas, centro de usinagem, forno de têmpera,
duas linhas completas de laminação e moderna
tecnologia voltada para a fabricação de vidro insulado.
Somente a linha de laminação robotizada tem capacidade
para até 00 mil m² mensal. Na Unidade de Distribuição,
há estoque com rigoroso controle para melhor atender
aos clientes. No setor de embalagem, o diferencial é o
cuidado em avaliar a forma mais segura de acondicionar
as peças antes do transporte.
Ang Tun Jawn ressalta que a PKO conta ainda com um
time técnico de pré-venda, auxiliando os profissionais da

construção civil quanto ao melhor produto a ser utilizado
em um empreendimento, ou ainda oferece consultoria
técnica completa sobre as propriedades dos produtos
utilizados e sua performance ante a um vidro comum.
Os clientes têm à disposição também a orientação para
cálculos de espessura para as mais variadas aplicações,
além de orientações quanto ao desempenho de vidros
acústicos. “A equipe da PKO do Brasil está preparada
para atender demandas simples e complexas, auxiliando
os profissionais da Construção Civil a obter pontuações
para empreendimentos que pretendem obter certificação
Leed. Além disso, a PKO conta com um blog de conteúdo
técnico, o Universo Transparente, com mais de 20
conteúdos e que atrai mais de  mil visitantes por mês”.
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Retomada do crescimento
As metas para os próximos 0 anos incluem a expansão fabril para outras regiões, a criação de um centro
de distribuição e a ampliação do uso de tecnologia
para a produção. Isso aliado à meta de deixar a empresa mais responsável socioambientalmente, com
contribuição direta para com a comunidade. “A PKO
enxerga o ano de 208 como uma oportunidade de ligeira melhora nos negócios, mas sem grandes expectativas de alta superação frente à 20. Neste sentido,
nosso Budget para 208 segue o que foi realizado em
20”, afirma Tun Jawn. “Nossa expectativa é que não
haja uma queda em relação ao realizado neste ano,
de modo que estamos sim otimistas, porém com um
pensamento mais racional e mais conservador. A PKO
já fez investimentos altos recentemente em modernização da fábrica e ampliação da capacidade produtiva,
de modo que estamos preparados para caso haja um
aumento repentino na demanda”, completa.
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Deixe seu projeto nas mãos
de quem sabe o que faz!
A PKO conta com
uma equipe qualificada
e preparada para atendê-lo.

• Vidros Laminados
• Vidros Temperados
• Vicros Insulados
• Vidros Especiais

Ficha Técnica
Nome da Obra: MPD Amazônia
Local: Alphaville/SP
Área de Vidros: 11mil m²
Vidros Utilizados: Vidro Laminado de Controle Solar Prata
Construtora: MPD Engenharia
Arquitetura: Aflalo Gasperini Arquitetos

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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fique por dentro

Mercado de

Manutenção
Muito se fala sobre
conquistar novos clientes,
mas poucos vidraceiros
focam esforços em manter
as manutenções das
instalações já feitas, sejam
suas e ou de terceiros. O
mercado de manutenções
pode ser lucrativo e uma
oportunidade de fidelizar
e prospectar

M

uitos vidraceiros focam apenas nos novos projetos e não atuam na manutenção das instalações.
“Poucos vidraceiros exploram este mercado, pois
pensam muito nas novas vendas e se esquecem de ficar
atentos para oferecer a manutenção. Há poucos vidraceiros
que atuam nessa área, muitos não voltam nem para realizar manutenção em suas próprias instalações. A demanda
sempre existiu, se consultarmos as normas encontramos na
NBR .20 - Norma de Box, por exemplo, que precisamos
realizar manutenção de 2 em 2 meses. O vidraceiro faz a
instalação e nem explora este item tão importante”, destaca
Jotanael de Souza, professor de cursos para vidraceiros da
Lead Escola de Negócios e diretor da Projeto Certo.
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Enxergando essa necessidade no mercado e uma demanda
não atendida, Daniel Gustavo Belarmino Souza montou há
seis anos o Conserta Sacada, especializada exclusivamente
na manutenção de envidraçamento de sacadas. “Por se tratar de um trabalho altamente exaustivo e técnico, poucos
profissionais estão dispostos a assumir a responsabilidade
de reparar problemas de instalações feitas por terceiros.
Notamos que ainda existem no mercado poucos profissionais preparados tecnicamente para solucionar problemas
de alta complexidade, preferindo na sua maioria das vezes
abrir mão dos serviços ao invés de enfrentar o desafio”.

lho é dedicado à manutenção. É um mercado promissor, os clientes estão começando a entender que
com segurança não se brinca. Sem a manutenção
adequada, há um risco gigantesco de deterioração
do material instalado. Sei que alguns companheiros
fazem o trabalho de forma inadequada, mas é muito importante estar dentro da norma. Um trabalho
bem executado tem que cumprir os requisitos da
norma. O vidraceiro tem que ter algum respaldo, saber se o material utilizado é bom e a instalação de
qualidade”.

Vagner Vieira Bispo, engenheiro de produção, desde 2008
se especializou em guarda-corpo e hoje 30% do seu traba-

“O mercado de reposição é muito vantajoso e lucrativo, ainda mais agora que existem normas que
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fique por dentro
falam sobre manutenção preventiva, e isso dá mais credibilidade ao vidraceiro, porque muitos consumidores desconhecem a necessidade de manutenção preventiva e
achavam que era somente uma forma de tirar dinheiro do
consumidor. Só vejo vantagem pois é um mercado promissor, somente antes de orçar o vidraceiro deve fazer uma
análise criteriosa da instalação para ver o que foi feito, se
os materiais e aplicações estão dentro de norma, principalmente vidros e estruturas de fixação”, acrescenta Wagner
Gerone, professor de cursos para vidraceiro da Lead Escola
de Negócios.

Processo trabalhoso
O processo de manutenção demanda mais mão de obra especializada e tempo de execução, e este é um dos motivos
que faz com que muitos profissionais sequer se preocupem
com a questão, não cumprindo com garantias nem informando o cliente sobre a importância de uma checagem regular. “Notamos que muitas empresas entram e saem do
mercado a todo momento, deixando seus clientes sem assistência. Outros, por não entenderem custos de operação,
sequer contabilizam os eventuais retornos pós instalação,
preferindo não cumprir com a sua garantia”, comenta Daniel Belarmino.
Gerone também diz que na maioria das vezes a manutenção é mais trabalhosa, porque você nunca sabe o que vai
encontrar, no caso da instalação não ser sua, pois nestas
situações será necessário refazer todo o trabalho, e refazer
acaba sendo mais complexo do que fazer desde o início da
forma correta. “Muitos vidraceiros não querem fazer manutenção em serviços que não foram executados por ele
próprio porque o executor da instalação pode ter feito algo errado e fora das normas”, confirma Jotanael, que diz
que a vantagem é poder oferecer o serviço correto e ter
mais um cliente em sua carteira.

“Muitos vidraceiros não querem
fazer manutenção em serviços
que não foram executados por
ele próprio porque o executor
da instalação pode ter feito
Foto: Pixabay

algo errado e fora das
normas”
Jotanael Souza
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E quando a instalação
não foi sua?
“Se a obra estiver fora
da norma, tem que fazer
as substituições para
que fique dentro da
norma, porque partir
do momento que o
vidraceiro colocou a

Uma das maiores dificuldades deste mercado de manutenção é que muitas vezes a revisão será feita em uma
instalação de terceiros. E o motivo pelo qual muitos profissionais não apostam nesta demanda é que é muito
comum encontrar obras fora das normas técnicas de segurança da ABNT. Neste caso, é importante deixar claro
para o cliente a não conformidade e explicar as atualizações que precisarão ser feitas. Caso o cliente não esteja de acordo, mesmo com suas orientações, não vale
investir neste serviço, pois o profissional passa a assumir
responsabilidade pela estrutura.

mão, a obra passou a ser
de sua responsabilidade”
Wagner Gerone

 www.vidroimpresso.com.br

“É importante mostrar para o cliente o que deve ser
substituído, no orçamento explicar todo o procedimento da manutenção, e, principalmente, todo material que
será trocado. Se a obra estiver fora da norma, tem que
fazer as substituições para que fique dentro da norma,
porque a partir do momento que o vidraceiro coloca a
mão em uma obra a responsabilidade passa a ser sua.”
alerta Wagner Gerone.
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O vidraceiro deve
informar ao consumidor
sobre a manutenção e
sua importância, sobre
riscos em caso de quebra
do vidro ou componentes
que fazem parte da
instalação. O argumento
é simples: o consumidor
que não realizar a
manutenção dentro
do prazo estipulado
pela norma não poderá
reclamar sobre a
instalação”
Jotanael Souza

Vagner Bispo diz que muitos guarda-corpos, mercado em
que atua, estão fora da norma, mas tem percebido que o
cenário está mudando aos poucos. Quando acontece da
obra a ser revista estar fora dos padrões, o profissional
conta que explica para o cliente que não pode realizar a
manutenção e que a instalação precisa ser refeita de acordo com as normas técnicas, pois estes requisitos precisam
ser preservados em qualquer hipótese.
“Se após a nossa avaliação técnica identificarmos que o
sistema não está de acordo com a norma, recomendamos
que seja feita a substituição do equipamento. Não podemos em hipótese nenhuma por em risco a segurança de
pessoas leigas, cabe aos profissionais da área terem senso e responsabilidade de preservar a segurança dos seus
clientes. Se o cliente quiser substituir a sacada recomendamos que procure uma empresa especializada para realizar
a nova instalação”, diz Daniel Belarmino.
“Infelizmente problemas como este ocorrem quase que
diariamente, o caso mais recente foi de um cliente na cidade da Praia Grande que teve a sua sacada instalada há mais
ou menos seis anos e nunca havia feito manutenções pelo
fato da empresa se negar a realizar o atendimento e em
uma chuva forte de vento o sistema se desprendeu completamente da mureta. Identificamos que toda a fixação foi
feita de forma inadequada com uma quantidade menor de
chumbadores que o recomendado pela norma. Prontamente realizamos todos os reparos necessários para garantir a
segurança e o bom funcionamento do equipamento”, lembra o sócio-diretor do Grupo Conserta Sacada.
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Informe sobre a importância
da manutenção
Para Jotanael Souza o principal erro é a falta de comunicação do profissional com o cliente. “O vidraceiro faz
a instalação, mas não oferece a manutenção. No ato da
entrega da instalação ele deve informar a importância
da manutenção para segurança do usuário. Se não houver manutenções periódicas a instalação fica vulnerável,
podem ocorrer quebras de componentes e vidros, mas
geralmente só se descobre após a quebra que era preciso fazer a manutenção. Que bom seria se todo vidraceiro
utilizasse este princípio, provavelmente teria uma equipe
somente para realizar a manutenção”.
“É preciso que o vidraceiro entenda que o consumidor
hoje está muito mais ativo sobre seus direitos e deveres. O vidraceiro deve informar ao consumidor sobre a
manutenção e sua importância, sobre riscos em caso de
quebra do vidro ou componentes que fazem parte da instalação. O argumento é simples: o consumidor que não
realizar a manutenção dentro do prazo estipulado pela
norma não poderá reclamar sobre a instalação”, destaca.
“A função do vidraceiro, na entrega da obra, é orientar
seu cliente sobre a forma de uso do seu produto e as manutenções necessárias. Esclarecer através das normas e
explicar que qualquer instalação precisa de revisão, não
é somente vidro, a roldana desgasta, os parafusos se soltam, enfim, tudo sofre um processo de esforço e desgaste que deve ter uma preventiva”, afirma Gerone. Daniel
Gustavo Belarmino acrescenta que o manuseio adequado
é determinante na durabilidade e conservação do equipamento, e é essencial orientar o cliente sobre a utilização do sistema. “Para garantir a vida útil do envidraçamento oferecemos um treinamento para o cliente e seus
funcionários”, conta.

“A manutenção, além de
vantajosa, fideliza o
cliente, porque ele sabe
que sempre que precisar
o vidraceiro estará a seu
lado. E o maior índice de
venda é por indicação,
portanto, se o cliente
confia no seu fornecedor,
este sempre terá serviço,
seja em novas vendas ou
manutenções”
Wagner Gerone

Foto: Projetado por Rawpixel.com - Freepik.com
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Contato ativo
Além de, no momento da entrega da instalação final explicar ao cliente a importância da manutenção e sua periodicidade adequada, é importante
o vidraceiro também lembrá-lo depois, entrando
diretamente em contato para avisar sobre o vencimento do prazo para manutenção ou enviando
e-mail marketing. “Hoje existem inúmeros programas para gestão e controle para organizar todos
os dados dos clientes. Podem ser incluídos itens
importantes para registrar e alertar quando é preciso realizar a manutenção preventiva para o tipo de
instalação feita”, explica o professor Jotanael.

Fotos: Freepik

O vidraceiro Odilon conta que dedica uma parte de
seu trabalho às manutenções. Ele procura lembrar
para os clientes que tudo tem prazo de validade e
que a manutenção evitará acidentes, mas ainda
não tem as fichas organizadas para fazer um trabalho ativo, o que pretende começar a fazer pois
acredita que isso irá aumentar o número de manutenções realizadas. “Oriento o cliente sobre o risco

www.vidroimpresso.com.br 

fique por dentro

que ele corre em aceitar um produto fora da norma.
Se estiver fora da norma ofereço uma nova instalação, mas a maioria prefere correr o risco”.
Estar em contato com o cliente para avisar sobre as
manutenções anuais também é uma forma de se fazer presente e ser lembrado quando houver a necessidade de outras instalações ou para indicações. “É preciso trabalhar de forma que o cliente fique informado
sobre a manutenção preventiva , essa é uma maneira
dele saber que você está preocupado com sua segurança. Dessa forma, o vidraceiro será lembrado e indicado para novos trabalhos e novas manutenções”,
ressalta Jotanael Souza.

MÁQUINAS

Com MOGK você
está preparado para
oferecer qualidade.

MÀQUINA
P/ BATER MASSA
Modelo BM 30
Capacidade de 30 kg

FURADEIRAS

MÁQUINA
P/ FAZER CAVA

vanguarda.art.br

Fotos: Freepik

“A manutenção, além de vantajosa, fideliza o cliente,
porque ele sabe que sempre que precisar o vidraceiro estará a seu lado. E o maior índice de venda é por
indicação, portanto, se o cliente confia no seu fornecedor, este sempre terá serviço, seja em novas vendas
ou manutenções. Acredito que esta é uma forma do
profissional fidelizar seu cliente”, diz Gerone.

Modelo CV 600
Mesa de
800 x 600 mm

FURADEIRA P/
VIDRO DUPLO
CABEÇOTE

FURADEIRA P/
VIDRO DUPLO,
CABEÇOTE E
MESA DE ESFERAS

FURADEIRA
PARA VIDRO
Modelo FSV 450
Distância do centro
da árvore à coluna
de 450 mm

FV2/750 - 2300 x 1460 mm
Mesa de 2300 x 1460 mm
Distância do Centro da árvore
à coluna de 750 mm

LIXADEIRAS

FURADEIRA
PARA VIDRO
Modelo FSV 700
Distância do centro da
árvore à coluna
de 700 mm

LIXADEIRA
PARA VIDRO
COM MESA MÓVEL
Modelo LV 2000
Utiliza lixa 100x1880
Trabalha com ângulos de 90º a 45º

Fone: 47

LIXADEIRA
PARA VIDRO

LIXADEIRA
PARA VIDRO

Modelo LV 1200
Utiliza lixas 75 x 1200
100 x 1200

Modelo LV 1880
Utiliza lixa 100x1880

3323-5844

Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC
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FV2/750
Mesa de 600x600 mm
Distância do centro
da árvore à coluna
de 750mm

www.mogk.com.br :: mogk@mogk.com.br

QUALIDADE, GARANTIA E PREÇO JUSTO,
VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI!
LINHA SANTA MARINA

LINHA BLINDEX

LINHA MINI

KITS

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO:
www.FVTACESSORIOS.com.br

(11) 4461-0732

CONTATO@fvtacessorios.com.br

VENDAS@fvtacessorios.com.br

PRODUTOS
100% NACIONAIS

feiras e eventos

FESQUA


Com lançamentos e a inclusão
do setor de serviços, feira
recebe público qualificado em
busca de soluções inovadoras
para o setor de esquadrias

A

movimentação de uma das principais feiras do mercado vidreiro, a Fesqua (Feira Internacional da Indústria de Esquadrias), reﬂetiu em um novo ânimo para
os setores de vidros e de esquadrias. Os  mil visitantes da
feira, que ocorreu simultaneamente aos eventos Ebrats (º
Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfície) e a Feitintas (ª Feira da Indústria de Tintas, Vernizes
e Produtos Correlatos), lotaram os estandes e corredores.
O resultado foi novos negócios fechados e conhecimento sobre as novas soluções das 00 marcas expositoras. A
Adere Fitas Adesivas fechou o fornecimento de fita de aplicação para vidros em esquadrias para duas obras, segundo
Bárbara Silva, gerente de Marketing da marca. “Também recebemos muitos clientes em busca de novidades e fizemos
novos contatos”.
Erico Miguel, diretor de Marketing da Ideia Glass, disse que
seu maior objetivo com a feira é fazer relacionamento, trazendo sempre novidades. “Apostamos no crescimento do
setor e temos percebido uma aquecida do mercado desde
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meados deste ano e nossas expectativas são positivas e de
melhoria, ainda que o segmento esteja contido”. Fábio da
Brasvetro compartilha da opinião e ressalta que a feira deste ano está melhor que a de 20, com um número maior
de expositores. “A expectativa é boa, mas as eleições estão
segurando um pouco o crescimento”.
Os expositores destacaram, além das expectativas de reaquecimento do setor, o alto nível do público, realmente
interessado em conhecer as novidades. “A feira superou as
expectativas. A visitação foi fantástica, com clientes qualificados buscando informações, querendo saber mais sobre
produtos de maior valor agregado”, ressaltou Leandro Gonçalves, gerente de Projetos da Divinal Vidros.
De acordo com Luis Henrique Tavares, diretor da Contramarco, realizadora do evento em parceria com a Cipa Fiera Milano, “o alto índice de renovação de contratos para a
próxima edição, ainda durante a Fesqua, a qualificação do
comprador e o alto nível de acabamento dos estandes, demonstram a confiança do mercado”. Para o presidente da

AFEAL (Associação Nacional das Empresas de Esquadrias
de Alumínio), Antônio Antunes, o caráter internacional
da feira se consolida com a implantação de mais serviços.
“Participamos de feiras do setor no exterior e posso garantir que a Fesqua é superior, com um público dez vezes
mais qualificado”.

45 mil visitantes

Diante do sucesso da Fesqua, Rimantas Sipas, diretor da
Cipa Fiera Milano, organizadora dos eventos em parceria com as entidades setoriais, projeta novidades para a
próxima edição, em 2020. “Neste ano a feira evoluiu, trazendo para o pavilhão o setor de serviços. E vamos evoluir mais, agregando novas áreas que têm sinergia com
o mercado de esquadrias”, garante. A próxima edição da
Fesqua acontece de  a  de setembro de 2020, no São
Paulo Expo.

resultado foi novos

lotaram os estandes
e corredores durante
os 4 dias de feira. O
negócios fechados e
conhecimento sobre as
novas soluções das 400
marcas expositoras

Qualificação de profissionais
A Fesqua 208 foi além dos lançamentos de produtos e serviços expostos no pavilhão. Durante o evento, profissionais
do setor, entre arquitetos, serralheiros, instaladores e fabricantes participaram do VidroSom - º Seminário Soluções
Acústicas em Vidro e do Sebraser – XVI Seminário Brasileiro
de Serralheria, com apresentação de temas da atualidade,
oportunidade para troca de informações e qualificação profissional.
“A preocupação com o isolamento acústico é um movimento muito forte no mercado brasileiro e ganha adeptos na
construção civil”, afirma Edson Claro de Moraes, presidente
da Proacústica (Associação Brasileira de Qualidade Acústica) que assina o apoio institucional da Fesqua 208. Moraes lembra que a Universidade do Som junto com a AFEAL
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio) vem preparando o segmento para o avanço do cuidado acústico. “O mercado terá grandes novidades em breve e o setor de esquadrias precisa se adequar a essa nova
realidade”, alerta. “Hoje, a construção civil está muito mais
adiantada que o segmento de esquadrias e isso precisa mudar”, acredita Moraes.
Já o ciclo de palestras da AFEAL/Contramarco debateu temas como a reforma trabalhista e análise de normas reguladoras, além de destacar as tendências e novas aplicações
de produtos. A associação também organizou o 3º Encontro Nacional da Indústria de Esquadrias de Alumínio, que
contou com apresentações de especialistas em diversos
setores que atingem os fabricantes de esquadria, como
o economista da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Gesner
Oliveira, que falou sobre “As perspectivas econômicas dos
principais candidatos à Presidência da República”. E no último da feira aconteceu o Simpósio do Acrílico, promovido
pelo IDAC (Instituto Nacional para o Desenvolvimento do
Acrílico), focado no mercado de construção e esquadrias.

Palestra durante a VidroSom
www.vidroimpresso.com.br 
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Novidades e soluções
A ACKIT lançou uma fechadura adesiva para envidraçamento
de sacada em nylon com fibra, desenvolvida com materiais de
alta resistência que garantem vedação e durabilidade. De fácil Instalação, pois dispensa a furação, é fixada com fita adesiva 3M. Tem miolo anti-corrosivo da Stam e parafusos em aço
inox. Os clientes que comprarem acima de 20 unidades, ganham ainda um expositor.

A ADERE Fitas Adesivas chamou a atenção do público
com o Alicate de Pressionamento Semi-Automático. O
equipamento automatiza a aplicação de fita adesiva
e a fixação do vidro na esquadria, eliminando a necessidade de uso do alicate manual. O equipamento
é destinado para o sistema stick, quando é montado
quadro a quadro de uma faixa envidraçada.
“Desenvolvemos o equipamento em conjunto com o
setor e fizemos teste em uma obra onde eram aplicados 0 quadros por dia no sistema tradicional. No
primeiro dia aplicamos 0 quadros”, revela Leonardo
Ramos, da área comercial. “Agora estamos projetando um equipamento para sistema unitizado, quando
são fixados seis quadros ao mesmo tempo”, antecipa.

A BL GLASS apresentou seu recente lançamento, através
da parceria com a empresa Gaviota, um sistema de persiana feito em alumínio e polietileno. O produto possui uma
grande variedade de cores, entre elas branco, preto, bege,
marrom, verde e cinza. A empresa também destacou o sistema de mola para piso com dobradiça integrada e uma
mola hidráulica para piso que suporta portas até 00kg e
passou por mais de 00 mil ciclos em seus testes.
Com corpo compacto, tampa em aço inox e amortecedor
incorporado, tem ainda duas velocidades de fechamento
ajustável por duas válvulas independentes. A Bl Glass também expôs toda sua linha de acessórios e ferragens para
vidro, entre eles diversos modelos de ventosas, ferramentas, toda linha de dobradiças, fechaduras e puxadores.
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A BRASVETRO Vidros destacou a tecnologia dos vidros
curvos em seu estande na Fesqua com a exposição de
um guarda-corpo, uma sacada e um box/porta de correr em vidro curvo. A empresa conta que também prepara novidades. A Brasvetro aposta em uma nova linha
de serigrafia e na produção do vidro temperado laminado com EVA, tanto para o vidro plano como curvo.

A DISAFE expôs as barras antipânico da linha Durati,
que podem ser instaladas em portas de vidro novos
ou vidros já temperados. Com acionamento leve e silencioso, atendem portas de até 20 x 30 x 8cm, em
ambos os sentidos de abertura, são moduláveis e indicadas para um peso máximo de 200 kgs por folha.
Feitas em caixa de aço carbono, têm linguetas, tubos
e alojadoreas em aço inox, tampas e acabamentos em
pintura epoxi. As barras são fabricadas 00% no Brasil e possuem três anos de garantia. O diferencial da
linha Durati é que as barras podem ser colocadas em
portas de vidros já instaladas.

A DORMAKABA destacou em seu estande as soluções
Uniquin e HSW Easy, voltadas ao segmento de esquadrias. O Unquin é um sistema de perfis de alumínio e
vidros para interiores utilizado como divisórias de salas com portas acionadas por fechadura com controle de acesso e que também permitem a utilização de
molas hidráulicas embutidas e sistemas deslizantes.
Tratam-se de perfis discretos dotados de isolamento
acústico, instalação elétrica integrada e controle de
acesso ﬂexível. O perfil Uniquin aceita vidro temperado, transparente, fosco, laminado, assim como madeira e outros materiais de até 20 mm.
Já o HSW Easy é um sistema de perfis de alumínio
composto por painéis deslizantes para abertura e fechamento de grandes vãos. Os painéis possuem travas e fechaduras mecânicas que deslizam recolhendo
a um estacionamento, sem, contudo, utilizar trilhos
inferiores. Essa solução atende agências bancárias, fachadas de lojas, seja em comércio local ou shopping
centers e lojas “Duty Free” localizadas em aeroportos
ou salas de embarque/desembarque, isolando voos
domésticos ou internacionais.
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A revista Vidro Impresso mais uma vez marcou
presença na Fesqua para estreitar o relacionamento
com seus leitores, que puderam receber exemplares
da última edição da publicação. O público também
pode conhecer a novidade da Vidro Impresso, o Meu
Vidraceiro (meuvidraceiro.com.br), uma ferramenta
que conecta o consumidor que busca serviços de
vidraçaria pela internet aos vidraceiros, aumentando
assim as possibilidades de pedidos de orçamentos
dos proﬁssionais.
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A FVT lançou o Kit Platinum para instalação de portas,
uma exclusividade da empresa que traz um acabamento diferenciado com um design inovador. É de fácil
instalação, e não precisa comprar o puxador, mais um
benefício que traz economia. O kit Platinum está disponível em cinco cores, preto, branco, natural fosco,
cromado e bronze.

A GDS fez uma releitura dos modelos padrão do mercado de suportes para prateleiras e lançou o Suporte
Fenda Flex para prateleiras ajustável a vidros de , , 8
e 0mm de espessura. O produto inédito traz ﬂexibilidade para atender a todos os projetos, pois proporciona o ajuste de espessura, substituindo os suportes fendas convencionais. Além de ser mais compacto, ocupa
menos espaço e traz mais praticidade ao atender quatro medidas em uma só peça.

A GLASS PARTS destaca o cortador da coreano Toyo,
que tem um sistema revolucionário de mini roldanas
em sua lâmina que corta com mais ﬂexibilidade sem
deixar o vidro craquelado, cortando uma linha reta e
contínua. A empresa também expôs, em estande conjunto com a GDS, os esquadros sem juntas da Leponitt
e a Cola UV de alta aderência e resistência comprovada.

O grande destaque da GR GUSMÃO foi a Lavadora Vertical Open Top lx 00, que lava e seca o vidro e ficou
exposta na frente do estande da empresa. O equipamento possui ,0m de altura e por ser Open Top, ou seja,
é aberto na parte superior, consegue lavar o dobro da
altura do equipamento, o que seria uma chapa de até
3,20m. A máquina é fabricada em aço carbono e possui
sistema de aquecimento, rolos duplos, sistema de engrenagem, painel de comando e foi construída dentro das
normas NR2 e NR0.
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Outro produto em destaque foi a Ventosa Elétrica,
equipamento 00% nacional, que possui sistema de
giro de 30º e basculamento 80º vertical ou horizontal, sistema de segurança antiqueda e sistema
automático para reconhecimento do vidro, braço de
içamento, sistema digital de pressão e garantia de
fabricação de 2 meses. A empresa ainda apresentou
toda sua linha de máquinas, equipamentos e insumos para processamento de vidro.

Atendendo a uma necessidade do mercado, a IDEIA
GLASS ampliou o mix de cores dos kits box e ainda faz
sob encomenda outras cores. Durante o evento, a empresa apresentou com exclusividade três novas cores
de ferragens: dourado, rosê e branco nas linhas dos
boxes Elegance e também para a linha de produtos
Flex, que conta com kit para box e divisórias de ambientes. Outras outras cores podem ser feitas por encomenda, como azul e amarelo. Com as novas opções, as
cores ficam padronizadas para todas as linhas e peças.

A DIVINAL destacou alguns de seus produtos, como
o Cool light da Cebrace, com os modelos BRN8 e
BRS3, feitos exclusivamente para o mercado brasileiro, atendendo a uma demanda não atendida, antes suprida com outros produtos similares produzidos para outros climas. Outro destaque foi a linha de
vidros Habitat, reforçando este produto de alto valor
agregado, e os vidros Blindex, uma aposta da empresa pela segurança proporcionada.
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Tradicional na fabricação de kits para instalações de fechamento de sacadas, boxes e portas de vidro temperado, a LANDY KITS agora entra para o mercado de esquadrias de portas e janelas de alumínio com o lançamento
de uma linha composta por mais de 0 itens para as linhas Suprema e Gold, entre roldanas, fechos, componentes, acessórios e peças plásticas para esquadrias de alumínio.
A novidade da LUDUFIX foi a rebitadeira elétrica ligada em
corrente contínua de 220V, indicada para uso externo, em
rebites de 3,2 a ,8 em alumínio. Ao introduzir num furo,
em um único golpe o mandril é expandido para frente.
Agiliza muito o trabalho e aumenta a produtividade. Enquanto com uma rebitadeira manual aplica-se de 0 a 
rebites em um minuto, com o elétrico são aplicados 00
por minuto.

A METTALLFLECK aposta no mercado de São Paulo e lançou na Fesqua uma releitura das fechaduras 0, 02,
3, 330 e 33 com design no modelo paulista, fabricadas em zamac, com todos os diferenciais da empresa,
como estrias para prender mais firmemente, parafusos
embutidos, ângulo de aperto maior e desvio de passagem do perfil cadeirinha, evitando a necessidade de cortar o perfil. São releituras dos modelos tradicionais com
as soluções da Mettallﬂeck agregadas.

A MM FECHADURAS lançou a 00-S, uma fechadura para
perfil estreito, principalmente para esquadrias de alumínio,
compatível com a Linha Suprema e demais linhas similares,
como Mega 2, Imperial 2., entre outras. A fechadura possui uma testeira de mm de largura, mais estreita que as
similares do mercado, fazendo com que a maçaneta não
enrosque no perfil que faz o quadro da porta. Outro lançamento foi a fechadura 030-AS, que possui uma fechadura
auxiliar tetra chave que tem a função de adicionar maior
segurança também nas portas de alumínio, o que já acontece há mais tempo nas portas de madeira.

A MULTIMETAIS apresentou suas novidades na Fesqua. Entre elas está a nova linha de puxadores em polímero. A empresa também ampliou seu mix de ferragens e acessórios
em zamac e lança modelos de fechaduras em nova cor.
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A PKO DO BRASIL destacou seu mais recente lançamento,
o Blind Glass, um vidro que permite a alternância entre
transparência e opacidade do vidro, de forma parcial ou
total. O novo vidro tecnológico é um produto que lamina dois vidros extraclear com uma película especial de
LCD que, por meio de acionamento do produto ligado na
energia, permite o controle da opacidade e transparência
do vidro, podendo ser parcial ou total.
A tecnologia é semelhante à utilizada no Privacy Glass,
mas com variações que permitem que o vidro se torne
opaco de forma gradual, além de ser possível criar qualquer tipo de desenho na peça e alternar entre as formas
desenhadas. O produto é indicado para salas de reunião,
Data Centers, hospitais, clínicas, restaurantes, residências
e qualquer ambiente que requer privacidade ou limitação
da visão.

A Q-RAILING expôs o sistema de iluminação inteligente
de LED para guarda-corpos de vidro. A linha exclusiva
inclui soluções de iluminação focal e linear, o que a torna ideal para qualquer tipo de projeto. A linha Q-lights
Spotlight apresenta uma tecnologia extremamente prática de ‘ clique’, permitindo que as lâmpadas pré-preparadas para instalação sejam facilmente colocadas no
corrimão. Outro destaque é a Q-lights Linear Light, com
revestimentos para corrimões, cubos de encaixe e perfis
de base de guarda-corpos de vidro que podem ser fornecidos com uma linha contínua de luz LED em diversas
cores.

A empresa também levou para a feira o Easy Glass
Hybrid, com perfis de base de alumínio praticamente
invisíveis (apenas 3 mm de altura) e um preço muito atrativo; e o robusto Easy Glass Max, guarda-corpos auto-portante mais robusto para cargas até kN,
com  perfis de base diferentes (2 para montagem
superior e 2 para montagem lateral), ideal para estádios, aeroportos e shopping centers.

A REHAU apresentou sua nova linha de perfis de PVC, a Exelis. Desenvolvida especialmente para atender as demandas
da América Latina, em especial do Brasil, a linha se destaca
pelo perfil de PVC mais fino e mais leve, mas sem perder as
características de isolamento térmico e acústico característicos dos perfis em PVC. A nova linha Exelis é uma inovação
do uso de PVC para a construção de perfis, podendo chegar
a até 0mm de espessura. O novo produto atenderá principalmente as construções verticais e pequenas reformas onde se busca aliar bom preço e estética diferenciada.
 www.vidroimpresso.com.br

A SAINT GOBAIN expôs na Fesqua o centro de colagem TAS
-SX, que possui um completo sistema de operação e
controle de gestão dos processos de aplicação para structural glazing. O equipamento se ajusta a cada medida de
peça a ser aplicada e executa com precisão a aplicação de
fitas dupla face, sem deixar bolhas e com adesão perfeita
ao substrato.

A SOPRANO trouxe novas soluções que se destacam pela ﬂexibilidade. A empresa lança uma linha de fecho concha de
embutir e ampla linha de composição, um produto que a empresa ainda não oferecia, e ampliou o leque de opções para
atender a seus clientes. Um dos diferenciais é a altura menor
do fecho, atingindo modelos de perfis estreitos e largos. Outra novidade está na linha tetra com fechaduras com cilindro
tetra de embutir. O cilindro é removível, trazendo ﬂexibilidade para trocar o cilindro apenas. Esta é uma exclusividade
patenteada da Soprano. Outro lançamento é a fechadura da
mesma linha com cilindro híbrido, tanto para porta de giro,
como pivotante e de correr, proporcionando também ﬂexibilidade e facilitando a gestão do estoque por ser um produto
3 em .
A UDINESE levou em primeira mão na Fesqua o Udiconnect®,
um app gratuito para com conectividade aos sistemas, possibilitando programar e acionar remotamente o fechamento
da janela, vidro ou persiana integrada. A tecnologia permite
múltiplos acessos quando liberados previamente via registro.
A empresa destacou ainda as molas aéreas embutidas para
portas de giro UD, que suportam cargas mais leves de até
kg, um importante diferencial.
Outra novidade da Udinese na feira foi a Fechadura Biométrica YDF0, fabricada pela Yale, também marca do Grupo
ASSA ABLOY. Indicada para ambientes residenciais ou corporativos, garante mais segurança no acesso aos cômodos e
salas, permite a geração de acessos ilimitados por senha ou
impressão digital. A Fechadura Biométrica YDF0 descarta o
uso de chaves e não necessita de energia elétrica para funcionar, bastando apenas o uso de pilhas.

A WR GLASS apresentou o produto Slide Back, idealizado pela
PERX, um sistema de fechamento automático para portas de
correr. Ele providencia o fechamento das portas automaticamente de maneira suave, sem fazer barulhos. O produto ainda
possui fácil instalação e chamou a atenção dos visitantes que
passaram no estande da empresa. A A WR Glass ainda apresentou o Box Frontal, com fabricação própria em aço inox, e destacou ainda toda linha de acessórios e ferragens em zamac, que
podem ser escolhidos com ou sem acabamento. Os visitantes
também puderam conferir toda tradicional linha de acessórios
e ferragens, com fabricação própria em aço inox.
www.vidroimpresso.com.br 
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Normatização

Avança
A

preocupação com a qualidade e segurança das instalações com vidro aumenta a cada dia e o assunto
normas técnicas está constantemente sendo colocado
em pauta. O mercado se movimenta para rever as necessidades de melhorias nas regulamentações atuais e criar requisitos inexistentes até então, como as Norma de Ferragens,
de Profissionalização do Vidraceiro, do Vidro Termoendurecido ou Semitemperado e dos Sistemas de Blindagem, que
irá orientar sobre o vidro antivandalismo, que não é considerado propriamente um vidro blindado, pois não resiste a
certos armamentos, mas é o tipo de vidro mais utilizado na
indústria vidreira para resistir à agressão mecânica e alguns
tipos de bala. Já as normas de de Guarda-corpo e Vidro Laminado passam por um processo de readequação.
O mercado também vem se mobilizando para sanar alguns
entraves em relação à disseminação dessas importantes informações, já que cumprir estes requisitos é o mínimo para garantir uma instalação segura. Durante muito tempo, a
maioria dos profissionais pouco sabia sobre o conteúdo das
normas, muito menos seguia as regras e orientações, seja
por falta de conhecimento, dificuldade de entendimento ou
alto custo de acesso aos documentos. Recentemente, as reuniões das normas técnicas, que sempre estiveram abertas a

Mercado vidreiro se
movimenta para rever as
necessidades de melhorias
nas regulamentações
atuais e cria requisitos
inexistentes até então, como
as Norma de Ferragens e
de Profissionalização do
Vidraceiro

receber qualquer profissional, passaram a ser transmitidas
pela internet, ampliando e facilitando o acesso de quem quiser acompanhar, de qualquer lugar do País.
“A participação remota disponibilizada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) nas reuniões das comissões de estudos era uma demanda antiga da sociedade e para permitir a colaboração de empresas do País todo. Com a
www.vidroimpresso.com.br 
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a presença dos vidraceiros vem crescendo cada vez mais e
eles têm a oportunidade de apresentar suas contribuições
em relação aos temas abordados. A tecnologia tem sido
usada por profissionais da Bahia, Brasília, Espírito Santo,
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, interior de São Paulo,
entre outras regiões, alguns deles pela primeira vez participando da elaboração de uma norma”, destaca Clélia
Bassetto, analista de Normalização da Abravidro (Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros
Planos).
Agora a participação nos processos de elaboração e revisão das normas se tornou mais acessível a todos e vidraceiros e instaladores, que estão na ponta dessa cadeia e,
podem ter uma expressão maior. “Os processos de elaboração de normas são abertos à participação de todos os
interessados, mas isso depende de disponibilidade e de
disposição para dedicar algum tempo a esse trabalho. A
busca para ampliar a participação de pessoas e empresas
na elaboração das normas sempre foi uma bandeira da
Abravidro e do Comitê Brasileiro de Vidros Planos (ABNT/
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CB-3). Com mais profissionais participando dos processos, a conscientização sobre a aplicação das normas técnicas também aumenta, trazendo mais segurança. O interesse tem aumentado nos últimos tempos e a possibilidade
da participação remota contribui para a presença daqueles
que gostariam de frequentar as reuniões, mas não estão
em São Paulo”, complementa a analista de normatização
da Abravidro.
Uma grande reclamação dos vidraceiros é em relação ao
texto muito técnico das normas e da dificuldade de entendimento de itens. Para sanar este problema, Clélia diz que
as comissões de estudos têm trabalhado na redação dos
textos para eliminar dúvidas de interpretação e tornar as
informações mais claras, didáticas e completas dentro dos
limites técnicos e dos parâmetros estabelecidos pela ABNT. “É importante destacar que a Abravidro está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre as normas do
setor”. Qualquer profissional hoje pode participar das reuniões, remota ou pessoalmente, basta se inscrever nas comissões de estudo de cada norma da ABNT/CB-3. https://
abravidro.org.br/normas-tecnicas/abnt-cb-3/

Norma de profissionalização do vidraceiro
Em agosto de 20 iniciaram as reuniões da mais aguardada norma do setor, que tem o intuito de determinar as
competências mínimas de um vidraceiro e definir categorias em diferentes níveis e especialidades. “Estamos dando
um passo à profissionalização de nosso setor. O vidraceiro
é o indivíduo mais importante da cadeia, pois ele precisa
conhecer de vidro, de ferragem, de alumínio, de substrato,
de aplicações, enfim, é este profissional que irá realizar o
desejo e o sonho do cliente na aquisição do produto em
si”, avalia Cirilo Paes, técnico em aplicação de produtos da
Glass Peças. A previsão é terminar a elaboração do texto

No momento o comitê está
na fase de definição das
competências que cada
vidraceiro deve ter, as quais
foram divididas em vidraceiro
vendedor, vidraceiro
especificador, vidraceiro
transportador e vidraceiro
instalador.

sar que todos estes profissionais terão pré requisito para
exercer cada uma destas competências, podendo inclusive
acumular todas, que seria o caso do vidraceiro MEI, que
executa todas estas funções”, acrescenta Paes.
até o final deste ano, porém, como se trata de um trabalho
discutido em detalhes, por se tratar da primeira norma relacionada ao profissional vidraceiro, este prazo não pode
ser previsto com precisão.
No momento o comitê está na fase de definição das competências que cada vidraceiro deve ter, as quais foram divididas em vidraceiro vendedor, aquele que tem o primeiro
contato com o cliente e que irá colher as informações para que elaboração do orçamento; vidraceiro especificador,
que especifica corretamente os produtos de acordo com as
normas vigentes do nosso setor e as NR’s vigentes; vidraceiro transportador, profissional responsável pelo manuseio, transporte e logística dos produtos relacionados ao
projeto em questão; e o vidraceiro instalador, que faz instalação dos vidros, componentes, perfis e outros itens referentes a cada tipo de aplicação do vidro. “É importante fri-

“Esta norma terá uma importância muito significativa para a profissão do vidraceiro, pois será através dela que
iremos elevar o nível do profissional. Até hoje nosso setor tem sido desqualificado e desinformado, o vidraceiro
é uma profissão que se aprendia por observação, hoje temos vários cursos, em nosso mercado que tem colaborado
bastante para a qualificação do vidraceiro, mas isso não é
o suficiente, temos que criar um cultura em todo o setor
para que o profissional que queira trabalhar com vidro ter
no mínimo o conhecimento básico do produto que trabalhamos. A ideia não é tirar ninguém do mercado, mas
adicionar conhecimento àqueles que estão no mercado e
cobrar o conhecimento daqueles que irão entrar. Com isso teremos melhores serviços, melhores profissionais, um
profissional mais valorizado, e principalmente, serviços
com segurança”, afirma.
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Atualização
das normas
de guarda-corpo
e vidro laminado

O

texto da norma técnica NBR .8 – Guarda-corpo
em Edificações, criada em 200, estava em discussão desde 20 e entrou em consulta pública no
último mês. O intuito da revisão foi deixar a norma mais
abrangente em relação aos materiais utilizados nos guarda-corpos e suas aplicações. Uma das principais questões
é que a norma vigente excluía as aplicações em aeroportos
e demais áreas com grande aglomeração de pessoas. “Na
época se considerava que estas áreas deveriam ter um estudo específico e os valores da ABNT NBR .8 deveriam ser
adotados como mínimos, mas não foi o que aparentemente
aconteceu. Portanto, esta nova revisão contou com profissionais que estão projetando e executando guarda-corpos
para estas áreas. Então, as mesmas agora fazem parte do
escopo da norma, que se tornou mais abrangente, incluindo as aplicações de guarda-corpos em shoppings, estádios,
aeroportos e outros”, explica a engenheira Fabiola Rago
Beltrame, coordenadora da Coordenadora da CEE- - Comissão Especial de Estudos de Esquadrias, da qual faz parte
o grupo responsável pela revisão da NBR .8.
Os requisitos são basicamente os mesmos, o que terá alteração são as cargas a serem aplicadas, explica Fabíola, agora com uma aplicação mais ampla de acordo com o local
de instalação do guarda-corpos e a altura em função das
pressões de vento que a norma vigente não considerava. Os
testes a serem realizados nos guarda-corpos não tiveram alteração, apenas estão um pouco mais detalhados para não
gerar dúvidas aos laboratórios. Os locais onde se aplicam as
cargas e são realizadas as leituras estão mais detalhados.
Outras peculiaridades também foram observadas neste processo de revisão, conforme explica o professor colocar professor de cursos para vidraceiro da Lead Escola de Negócios.
“Alguns sistemas de guarda-corpo mais modernos utilizam
vidros de segurança laminado de temperado, unindo a resistência mecânica do vidro temperado com a segurança do
vidro laminado, cujo interlayer chamado PVB (Polivinil Butiral) tem a propriedade de manter os vidros unidos, mesmo quando o mesmo se quebra, permanecendo na estrutura. Contudo, em sistemas de fixação pontual tipo ‘Botton’
a fragmentação das duas peças de vidro da composição faz
com que o vidro fique como um tapete mole, se dobrando
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para fora, perdendo as características de segurança. Nesses sistemas se faz necessário a utilização de
interlayer rígido, chamado Sentriglass, que mesmo
quando fragmentado permanece oferecendo segurança”.
Outra norma que está sendo revista é a NBR .
- Vidro Laminado, que foi criada em 200, substituindo a NBR 3.82 de , e que não tinha ainda passado por nenhuma revisão. Um dos itens revistos é a
falta de tabela de empenamento do vidro. A norma
de vidro temperado estabelece tolerâncias, mas esta
norma não abordava o assunto. “Existe um limite em
outras normas de desalinhamento, deslocamento,
de uma chapa de vidro com a outra, mas na do vidro
laminado não nenhuma referência. Os vidros não ficam exatamente paralelos, aparece a borda por não
estar alinhado. Dependendo da situação dá para virar o lado do vidro e o problema não é visível, mas
em outros casos não” explica Jackson Santos. “Estamos alinhando uma tabela de deslocamento das peças e usando as referências de outras normas para
não haver conﬂito. Teremos uma tabela de empe-

namento também”, completa. Leonardo Abreu destaca
que o empenamento do vidro é uma omissão relevante
na norma original. “Hoje a temos a proposta de indicarmos para o vidro laminado standard (formado por dois
vidros monolíticos) um empenamento de 2mm/m e para
o vidro temperado laminado 2,mm/m. Ocorre que esta
última tolerância é inferior àquela contida na NBR .8
(vidro temperado). Particularmente eu acredito que o vidro temperado laminado é um novo produto, cabendo
portanto, parâmetros independentes. Estamos na busca
desse consenso. Se assim for, se um beneficiador deseja
produzir o vidro temperado laminado, precisa ajustar a
qualidade do seu vidro temperado de forma a atender o
que se pede na norma revisada. Além disto, o aumento
no emprego do vidro temperado laminado evidenciou
uma lacuna relevante a ser preenchida. Cabe destacar
que as normas devem evoluir constantemente de acordo
com os novos produtos e aplicações que se apresentam
no mercado”.
Uma série de outros tópicos não mencionados na norma original também estão sendo abordados, como qual
deve ser a espessura mínima do interlayer, seja PVB,

EVA ou resina, que varia de acordo com o tamanho do
vidro a ser laminado. “Temos a sugestão de uma tabela indicativa e casos especiais deverão ser especificados
em projeto”, diz Abreu. Outra questão são a inclusão de
recomendações de instalação e cuidados relacionados à
exposição das bordas dos vidros laminados, a utilização
de silicones/selantes corretos, distorção óptica - aferimento do roller wave (onda de rolete) e a inclusão de
recomendações de processamento, sendo obrigatória a
lapidação das bordas dos vidros laminados processados.
De acordo com Leonardo Abreu, a norma ainda está em
fase de revisão e não há previsão de data para entrar em
consulta pública.

Um dos itens revistos na
NBR 14.697 - Vidro Laminado
é a falta de tabela de
empenamento do vidro,
estabelecendo um limite
de desalinhamento,
deslocamento de uma
chapa de vidro com a outra
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Criação de normas
de ferragem

O texto da norma, que
vem sendo elaborado
desde 2012 em um

O texto da norma, que vem sendo elaborado desde 202
em um processo complexo por se tratar da primeira no
País, está em fase de finalização e em breve deve entrar
em consulta pública. Um dos requisitos é a padronização
de códigos e modelo da ferragem, que devem estar gravados de forma indelével na peça. “Antes o mercado tinha
nomes padronizados, mas cada empresa foi replicando os
modelos tradicionais do mercado com outros nomes, gerando várias nomenclaturas para o mesmo modelo. Agora
vamos voltar a ter o mesmo código”.

processo complexo por
se tratar da primeira
no País, está em fase de
finalização e em breve
deve entrar em consulta
pública.

A norma utiliza como referência até o momento apenas
os modelos de ferragem Blindex e Santa Marina, mas provavelmente em uma breve revisão devem ser incluídos
mais modelos, acredita o professor. O texto da norma está praticamente finalizado e em processo para entrar em
consulta pública. “São muitos itens que precisaram ser definidos, afinal a norma foi criada do zero, não existia nada semelhantes antes, assim, se muitas orientações forem
ainda incluídas, o processo de elaboração da norma pode
se prolongar demais. Ajustes devem ser feitos conforme as
necessidades”, acrescenta.

Um dos
requisitos é a
padronização
de códigos
e modelo da
ferragem, que
devem estar
gravados de
forma indelével
na peça
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Mercado pede a revisão da ABNT NBR .
Um assunto que vem sendo debatido no mercado vidreiro
é a necessidade da norma NBR . - Projeto, execução e
aplicações de vidros na Construção Civil, que foi revisada em
20, ser atualizada novamente, pois muitos profissionais
possuem dificuldade com a complexa explicação dos cálculos de espessura dos vidros. Os programas que fazem este
cálculo orientam, mas precisam de um refinamento do profissional através de um conhecimento técnico. “A NBR .
orienta sobre a forma de dimensionar as espessuras de vidro
a serem utilizados em sistemas de vários tipos. Porém, para
envidraçamento de sacadas existe uma norma específica, a
NBR .2, que também não fala das espessuras conforme
a dimensão. O mercado adota a posição de que, se o vidro
laminado tiver até ,80m, a espessura +(8mm) é suficiente.
A partir deste tamanho somente +(0mm) devido a dificuldade de se obter a espessura através do cálculo que a norma
NBR . orienta”, explica Santos. De acordo com o especialista, há também outros itens a serem considerados, como a

questão da fechadura e trinco. “O que acontece é que os
ensaios são realizados com base em um sistema que não
contempla fechadura em vidro pela norma, e quando ensaiado em laboratório, se instala como será feito na obra.
A fechadura em vidros laminados é apenas colada no vidro, com fita dupla face, que se solta antes mesmo do
sistema atingir seu pico de resistência à pressão do vento. Para tanto, os laboratórios permitem colocar várias fechaduras no sistema na hora do ensaio, a fim de conseguir
submeter o conjunto a uma carga de esforços que atenda
aos requisitos mínimos para cada região onde será empregado o sistema, segundo a tabela de isopletas da norma
NBR .23. Quando as fechaduras são instaladas no leito
e ancoradas nos trilhos, os resultados são satisfatórios,
mas para uso do cliente quando se trata de varanda com
sistema até o piso, a dificuldade de se abaixar para acionar pode ser um entrave na hora da entrega do produto”,
pontua.
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mettalfleck.com

vidro e design

Convivência e
integração

O

projeto de arquitetura da Unidade Senac São Miguel
Paulista traz soluções que valorizam a convivência e
a integração através da aplicação de grandes panos
de vidro. Uma “alameda” que cruza o térreo do complexo
de ensino composto por três blocos interligados, conecta
esta praça principal a outra, interna, e aos pavimentos
térreos dos edifícios no nível da rua. O terreno, bastante
arborizado, motivou a manutenção das árvores existentes.
Um dos desafios na composição volumétrica dos três blocos
de edificações que compõe a Unidade do Senac São Miguel
Paulista foi reduzir o ruído intenso proveniente da Avenida
Marechal Tito, com a implantação do bloco principal
voltado para a mesma. “Na fachada principal, optamos
por especificar uma caixilharia composta por vidros fixos
com proteção acústica”, explica Adriana Levisky, arquiteta
urbanista sócia titular do escritório Levisky Arquitetos|
Estratégia Urbana.

Um dos destaques do projeto é o grande átrium central
coberto por uma cúpula de vidro temperado laminado
refletivo incolor mm com PVB acústico e serigrafia %
que filtra os raios solares ao mesmo tempo que ilumina o
interior da edificação. O guarda-corpo de vidro também
auxilia na ampliação do espaço e decoração central com
placas de policarbonato alveolar colorido com filme adesivo
transparente e impressão digital tornando o ambiente
mais moderno e aconchegante. No guarda-corpo foram
utilizados vidro temperado laminado  mm.
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A fachada frontal é composta de esquadrias com montantes
de alumínio, preenchidos com lã de rocha e vidros
laminados  mm, com PVB acústico ( mm low-e na face
 + PVB acústico S-Lecsaf +  mm). O bloco principal conta
ainda com sistema de fachada ventilada composta por um
grande mosaico com placas de agregado cimentício e de
material reciclado, com janelas de vidro duplo (+ mm
low-e na face  +  mm + câmara de ar + + mm vidro
float) e micro persianas (mm) embutidas na caixilharia.

Chegou o

O MeuVidraceiro é uma
plataforma online que
conecta potenciais
clientes a vidraceiros

Ajudamos você a encontrar mais pedidos de orçamento!

Divulgue
seus serviços

Alcance
mais clientes

Aumente
suas Vendas

Negocie direto
com o cliente

100% de lucro
do serviço
prestado

Faça seu cadastro gratuitamente!
www.meuvidraceiro.com.br
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