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Projetos 
 exclusivos
Atualmente são inúmeras as possibilidades de transformação do vidro. Uma 

das mais avançadas técnicas que cria efeitos incríveis é a impressão digital em 

vidro. Em ‘Tendências e Tecnologia’ apresentamos como é feita essa alta tec-

nologia que permite uma infinidade de recursos artísticos em uma qualidade 

de resolução que não é alcançada por nenhuma outra técnica. Veja também 

alguns exemplos de projetos exclusivos, especialmente em fachadas.

Aliás, este é um tipo de instalação muito demandada no mercado vidreiro, 

por seu design moderno e por valorizar a iluminação natural, especialmen-

te as fachadas pele de vidro, que possuem as esquadrias embutidas. Saiba 

em ‘Fique por Dentro’ como este lucrativo mercado pode ser explorado por 

vidraceiros em obras de pequeno porte. O crescimento deste segmento tem 

sido tão grande que fez surgir a primeira empresa especializada em produtos 

para a instalação de fachadas glazing, a Sticktape, que também presta con-

sultoria para os projetos. Conheça sua história em ‘Empresas e Negócios’. 

Em qualquer tipo de obra, a manipulação do vidro requer cuidados e equipa-

mentos adequados para evitar acidentes e prejuízo. Confira em ‘Produtos’ os 

equipamentos que o mercado oferece para o manuseamento do material em 

seus diferentes tamanhos e espessuras, dentro ou fora da fábrica, de forma 

manual ou automática. 

Tanto as formas de garantir a segurança do instalador como a do usuário com 

o conhecimento das técnicas de instalação precisam ser estudadas. Por isso, 

Gilmar Horacio decidiu apostar na capacitação de um setor carente em cursos 

para vidraceiro. Contamos sua trajetória em ‘Papo Direto’, onde o empresário 

destaca a importância da qualificação profissional. Outra forma de obter co-

nhecimento é através das feiras. Selecionamos em ‘Feiras e Eventos’ os princi-

pais encontros do segmento de 2019 no mundo para você acompanhar. 

Confira ainda os projetos das seções ‘Arquitetura e Vidro’ e ‘Vidro e Design’, 

que exploram os fechamentos em vidro para valorizar as paisagens naturais; 

e conheça a plataforma online de pedidos de orçamento MeuVidraceiro em 

nossas dicas de ‘Mercado’. 

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

retor do Grupo OC. Tem mais de 18 anos de experiência na área co-

mercial e passou por empresas de renome, como Ambev, Santander 

e o grupo colombiano Carvajal. Atua há 12 anos no setor vidreiro.

Diogo Ortiz* |

A 
internet hoje é o ponto de partida de 
decisões de compra de produtos e ser-
viços. Pesquisas mostram que mais da 
metade dos consumidores consultam 

informações online antes de fazer uma compra 
em sites de buscas e nas redes sociais. Este é o 
perfil do novo consumidor brasileiro e as estra-
tégias de divulgação de uma empresa precisam 
acompanhar as tendências de consumo para 
atrair clientes. 

Exatamente por isso tantas empresas estão fazendo 

a transição do marketing tradicional para investir no 

marketing digital, que nada mais é que o conjunto de 

técnicas e estratégias de divulgação de produtos ou 

marcas por meio de mídias digitais, como sites, meca-

nismos de busca como o Google, e redes sociais. Uma 

boa estratégia de marketing digital permite ao mesmo 

tempo ter um grande alcance e fazer campanhas per-

sonalizadas que atinjam o público-alvo. 

O marketing digital possui várias ferramentas que 

possibilitam que você selecione o alcance de acordo 

com a área geográfica, perfil social, idade, entre mui-

tos outros dados. Com a segmentação também passa 

a conhecer melhor o seu público, se tornando cada 

vez mais especialista em conquistá-lo. O ambiente 

virtual é democrático, pois diminui as distâncias en-

tre empresas e clientes e mesmo as pequenas marcas 

podem fazer boas campanhas e atrair consumidores 

de qualquer lugar.

O investimento no marketing digital é relativamente 

mais baixo e proporciona um ótimo custo benefício. 

Uma das vantagens é poder analisar e medir os resul-

tados, mensurar o retorno de seus investimento e cus-

to de aquisição de cada cliente para poder tomar me-

lhores decisões, mudando as ações se necessário sem 

maiores prejuízos.

Além de atrair novos consumidores, a internet é ain-

da um meio de se relacionar com seus clientes e in-

centivá-los a continuar consumindo sua marca, através 

de canais como as redes sociais, que, além de facilitar 

essa proximidade, humanizam a marca. Ou seja, inves-

tir em marketing digital, com estratégias de alto nível, 

coloca uma empresa a frente de sua concorrência e 

traça novos rumos para seu negócio.

Maior  
  ALCANCE



A MAIS COMPLETA LINHA DE
ACESSÓRIOS PARA VIDRO

AQUI NA WR GLASS VOCÊ 
ENCONTRA TUDO PARA SUA OBRA

PEÇAS DESENVOLVIDAS COM DESIGN,
QUALIDADE E SOFISTICAÇÃO.

SUPORTE QUADRATTO - 03.19.200 BOX ROMA - 02.72.500 
F1126D CARRINHO DUPLO

02.35.871

CORTADOR TOYO 
01.01.002

MOLA WR 8200 - 02.45.200
MOLA WR 8300 - 02.45.201

PUXADOR
450X300
MM INOX 
02.24.063 

1520 FECHADURA
CENTRAL ZAMAC

01.35.070 
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Online

/revistavidroimpresso /revistavidroimpressoEncontre-nos nas redes sociais:

Fique por Dentro
Mantenha-se atualizado sobre as principais 
novidades e dicas do setor vidreiro e conheça as 
técnicas e processos dos produtos e serviços do 
segmento na seção “Fique por Dentro” do portal 
da revista Vidro Impresso.  

Confira em: 

https://vidroimpresso.com. br/fique-por-dentro

Acesse:

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

10  www.vidroimpresso.com.br

Procurando fornecedor?

Para facilitar esta busca, a  Vidro Impresso 
reuniu em um só lugar fornecedores de 
diversos segmentos da cadeia vidreira. Na 
aba Guia de Fornecedores, você pode apenas 
digitar o produto que deseja e uma seleção de 
fabricantes e distribuidores será apresentada, 
com suas respectivas informações de contato.

Acesse http://

www.vidroimpresso.com.br/fornecedores/  

e faça sua busca!
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+55 11 3922 8000
comercial@glassparts.com.br
www.glassparts.com.br

BAIXE NOSSO 
APLICATIVO

• Máquinas de ultima geração;
• Atende todas as necessidades de produção;
• Baixo custo de componentes e peças;
• Baixo custo de investimento;
• Baixo custo de manutenção.
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arquitetura e vidro

Rodeada               
PELAS ÁGUAS

Residência mineira foi implantada de forma 
a proporcionar vista para o Lago de Furnas 
em todos ambientes

As belas paisagens de Capitólio, em Mi-

nas Gerais, cidade cercada por mon-

tanhas e lagos, têm sido inspiração 

para projetos arquitetônicos que emolduram 

as águas cristalinas do “mar de minas” através 

da transparência e versatilidade do vidro. Um 

destes projetos é a casa de campo Canyons do 

Lago, projetada pelos arquitetos Gabriel Sou-

za, Isabel Brant e Priscila Musa, da Mutabile 

Arquitetura, que ocupa uma área de 500 me-

tros quadrados em frente ao Lago de Furnas. 
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Fotografias: Carlos Dias
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A casa foi implantada de forma a proporcionar vista para o 
lago em todos os quartos e ambientes. A integração visual 
entre os espaços sociais e a privacidade na área íntima nor-
teou todas as soluções. Para alcançar esse objetivo, o escri-
tório recorreu ao uso do vidro em diversos tipos de aplica-
ção. A casa é norteada pela paisagem do lago, e o vidro foi 
um importante aliado.

A residência foi setorizada em três alas - área social, quartos 
para a família e setor de hóspedes. A área social é acessa-
da por uma rampa, tem vista total para o Lago de Furnas e 
apresenta piscina interna com portões basculantes em estru-
tura metálica e vidro que integram a sala com deck, terraço, 
churrasqueira e áreas externas. A cozinha também é comple-
tamente integrada com a sala de janta. 



Todos os ambientes apresentam vista para o lago. Além de 
explorar a bela paisagem através das grandes aberturas e 
trazer contemporaneidade ao projeto, o vidro também pro-
porcionou entrada de luz natural para os ambientes, promo-
vendo, além da integração visual, ampliação dos espaços. 
Aberturas zenitais propiciaram claridade sem perda de pri-
vacidade. No jardim de inverno, o pergolado em madeira e 
vidro garante iluminação e proteção da chuva. 

Nas esquadrias da sala e portas de madeira foram utilizados 
vidros de 8mm laminados. Nos guarda-corpos que contor-
nam toda a varanda, intensificando ainda mais a integração 
com o lago ao redor, foram aplicados vidros temperado 
8mm, fixados com perfis postes 50x50 em aço inox. As fo-
lhas de vidro das portas de correr e das janelas dos quartos 
foram inseridas dentro das molduras de madeira. Nas jane-
las dos banheiros foram aplicados vidros jateados. Na cober-
tura da varanda da ala dos quartos o vidro aplicado é o lami-
nado 8mm.    

Na área da piscina uma porta de vidro flexível permite o fe-
chamento e abertura para a área externa de acordo com a 
necessidade dos usuários. “O objetivo foi evitar criar um es-
paço gourmet separado da casa. Quando aberta, a piscina 
transforma o espaço de sala em varanda coberta, com toda 
a utilidade de cozinha, mesa de jantar”, conta Gabriel Souza, 
arquiteto do projeto. No visor da piscina foi necessário em-
pregar duas chapas de laminados com espessura de 10 mm 
cada para suportar a pressão da água sem trincar.
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Como e por que surgiu a ideia de criar uma escola de cursos 
para profissionais?

Percebi que existe uma demanda grande por qualifica-
ção profissional e poucas escolas com uma proposta séria 
de ensino. Os segmentos vidreiro, de esquadrias alumínio 
e outras áreas relacionadas com a construção civil sofrem 
com a falta de centros de treinamento qualificados. E isso 
impacta na forma como os serviços são prestados em nos-
so país, colocando toda uma categoria de profissionais para 
baixo, devido aos maus prestadores de serviço, aqueles que 
não buscam a qualificação.

 

Você já trabalha há muitos anos com consultorias e treinamen-
to de equipes. A necessidade de uma maior qualificação de 
profissionais era algo que observava em sua atuação anterior?

Os trabalhos que faço com treinamentos e consultoria in-
fluenciaram a ideia de criar um centro de capacitação vol-
tado para o mercado vidreiro. Logo no primeiro contato 
com o ramo, percebi a oportunidade, pois são muitos os 
vidraceiros no mercado que não encontram cursos especí-
ficos como os que nós oferecemos hoje. Os cursos básicos 
oferecidos por outras escolas não atendem mais às neces-
sidades de vidraceiros. Além desses cursos especializados, 
também confeccionamos um modelo de curso para quem 
quer entrar nesse mercado, como oportunidade de uma 
nova profissão.

Gilmar Horácio
Diretor da Lead Escola de Negócios

Formando  
vidraceiros

 

Quando iniciou este projeto e quais as dificuldades que en-
frentou no início até a escola se consolidar?

O projeto iniciou no segundo semestre de 2014, como um 
experimento, buscando levar conhecimento para o merca-
do. Era um experimento, pois inicialmente estavam previstas 
apenas cinco turmas. Porém, a demanda acabou mostrando 
que a necessidade era maior do que o previsto. As dificulda-
des se mostraram no apoio das empresas, que é escasso, e 
na busca por professores. O mercado sofre muito com isso. 
Quando existem professores para o tema, o mesmo apren-
deu fazendo, basicamente possuem muito conhecimento do 
tema, mas pouca ou nenhuma didática na transmissão do 
conteúdo. Isso nós resolvemos com um programa interno de 
formação de multiplicadores.

P
ublicitário por formação e pós-graduado em Gestão 
de Negócios, Gilmar Horácio tem uma extensa jor-
nada na área de treinamentos em seus 25 anos de 

carreira. Em 2014, percebendo uma carência de cursos de 
qualificação para instaladores de vidro, além da falta de co-
nhecimento em vendas, marketing e gestão por parte de 
muitos empreendedores do segmento, decidiu investir na 
Lead Escola de Negócios, especializada, entre outros mó-
dulos, em cursos para vidraceiro. O resultado foi, em pou-
cos anos, um crescimento contínuo na grade, que hoje 
conta com 14 cursos, e uma estrutura que teve que dobrar 
para atender à demanda. Hoje, a Lead Escola de Negócios 
já formou cerca de três mil alunos de norte a sul do País, 
que vêm a São Paulo em busca de conhecimento.

O segmento vidreiro 
sofre com a falta de 
centros de treinamento 
qualificados, e isso 
impacta na forma como 
os serviços são prestados 
em nosso país

papo diretopapo direto



e para aprender a instalação de novos produtos e formas 
de aplicação de vidro. O bom profissional tem que se 
manter atualizado, pois é um trabalho prático, que exige 
segurança e qualidade.

Mas, se por um lado temos profissionais que percebem a 
necessidade de aprendizado, também há uma outra par-
cela que acredita que é possível aprender direto na obra 
ou de outra forma, sem a presença de um professor qua-
lificado para ensinar o que é certo e o que é errado. A de-
ficiência de capacitação existe no setor, assim como existe 
em outros, mas o trabalho é de formiguinha. Hoje, muitos 
profissionais de outras áreas estão interessados no merca-
do vidreiro e isso abre possibilidades para uma nova onda 
de instaladores capacitados para o setor.

 

Quais os desafios ainda estão sendo enfrentados?

Quebrar os paradigmas das empresas, que ainda não per-
ceberam a necessidade de capacitar seus profissionais. Um 
exemplo grave: oferecemos o curso NR35 – Trabalho em Al-
tura. Teve baixa procura, mas sabendo da importância da se-
gurança, resolvi absorver esse custo e agora oferecemos gra-
tuitamente na compra de dois cursos, já ganha o de NR35.

 

Fale sobre a mudança da logomarca e nome da escola e da 
parceria com a Vidro Impresso.

Antigamente, atendíamos como Vidro Impresso Cursos, de-
vido a sociedade que possuíamos com a revista. Embora te-
nhamos nos desmembrado da revista, a parceria continuou 
consolidada. Hoje, divulgamos o “Meu Vidraceiro”, plata-
forma desenvolvida pela revista, que propõe orçamentos 
para os vidraceiros, aumentando assim o canal de serviços 
para esses profissionais. A mudança de nome e de logotipo 
foi necessária, pois mesmo estando majoritariamente no 
ramo do vidro, a escola agora explora uma nova camada 
da construção civil, por isso não queríamos mais nos limi-
tar apenas ao setor.

 

A escola investiu bastante em sua estrutura para a realiza-
ção de aulas práticas.

Nos últimos dois anos, a expansão da escola foi significati-
va. Em termos de estrutura, nossas aulas passaram a acon-
tecer em salas montadas especificamente para as práticas. 
Investimos em estrutura para os cursos, no que se refere 
a maquetes e ferramentas, sempre contando com o apoio 
dos nossos parceiros e colaboradores que acreditam em 
nossas ideias. Também mudamos o ambiente das salas te-
óricas, que contam com espaço para turmas de até 15 alu-
nos, climatizadas, com todo material necessário.

O nosso diferencial é realmente termos um curso onde o 
aluno coloca a mão na massa. Para que isso fosse possí-
vel, tivemos que investir na questão da estrutura primor-
dialmente. Apesar da teoria ser importante e fazer parte 
do dia a dia do vidraceiro, ter um material de qualidade e 
adequado, com orientação do professor, é de uma impor-
tância significativa para que eles saiam preparados para o 
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A escola começou com cursos para vidraceiros. Por que deci-
diu ampliar a oferta de cursos dentro da área da construção?

O mercado vidreiro está em expansão e segue sempre pre-
cisando de atualização. São muitos os produtos lançados 
anualmente para os vidraceiros. Não queremos abandonar 
esse mercado, mas também percebemos que não é mais 
possível ficar reduzido a ele. Além disso, cursos na área de 
construção civil abrem as possibilidades para diversas car-
reiras. Na nossa escola, um vidraceiro pode optar por fazer 
um curso de serralheria, por exemplo e vice-versa. Nosso 
intuito é colocar novos cursos em nossa grade ainda em 
2019. Nosso planejamento está apontando um cenário po-
sitivo para que, até o segundo semestre, tenhamos cursos 
voltados para outros setores da construção civil.

 

Hoje a Lead também possui cursos nas áreas de vendas, 
atendimento, marketing e gestão. Como identificou essa ne-
cessidade?

A Lead ministra cursos voltados para Gestão e Marketing 
para Vidraçarias e também atua com treinamentos para 
empresas do setor, como distribuidoras e têmperas. Mui-
tos profissionais que chegavam na escola, conheciam mui-
to de montagem, normas e outros pilares técnicos de sua 
profissão, mas não sabiam nada de vendas, orçamentação, 
como divulgar a empresa nesse mundo conectado web + 
mídias e principalmente gestão do negócio.

Dessa forma, foi um passo natural, pois sem promoção da 
empresa, orçamentos corretos, precificação, uma empresa 
não tem chance de dar certo hoje em dia. Porém, infeliz-
mente, esse tipo de aprendizado ainda não é tão visado 
pelos instaladores. Muitos novos vidraceiros acabam ad-
quirindo a prática e a teoria sobre instalação de vidros, 
mas esquecem que ter vidraçaria ou ser um vidraceiro au-
tônomo exige planejamento, estratégia e bom atendimen-
to, pois todos eles lidam com pessoas diariamente.

 

Quais são os cursos mais buscados?

Todos os nossos cursos têm procura, mas se tivermos que 
enumerar os mais visados eu aponto o de Envidraçamento 
de Sacada e o nosso Combo Básico para quem quer iniciar 
na carreira como vidraceiro. O Combo Básico consiste em 
três cursos. O primeiro, vidraceiro instalador que ensina 
o básico sobre a profissão e já possibilita a montagem de 
uma janela e box, o curso de Projetos, Medidas e folgas 
para vidro temperado, ampliando a área técnica e de pré-
-produção e, por fim, o curso de instalação de vidro tempe-
rado, que conta com aulas práticas para instalações essen-
ciais do dia a dia do vidraceiro.

 

Qual evolução tem percebido na qualificação e profissiona-
lismo dos vidraceiros?

Com a discussão sobre a norma do vidraceiro, percebe-
mos que há uma preocupação dos próprios profissionais 
do mercado em relação à mão de obra qualificada. Muitos 
vidraceiros de carreira participam dos nossos cursos, pro-
curando se atualizar com normas que sofreram alterações 
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papo direto

Você tem notícias de alunos que prosperaram em sua carreira 
depois dos cursos? Gostaria de destacar algum case de sucesso?

Além do Rafael, que veio do Paraguai e já citamos, temos o 
Luciano, que passou uma semana em nossa escola, apren-
dendo os três cursos do Combo Básico e voltou para sua 
cidade, em Borborema no interior de São Paulo, onde se 
planejou e abriu sua vidraçaria. Temos contato com ele até 
hoje e ele é atuante no setor. Segue trabalhando no ramo 
e expandindo seus horizontes. Também recebemos o Davi, 
aluno de Feira de Santana, na Bahia, que passou uma sema-
na também aprendendo o Combo Básico. Ele é corretor de 
imóveis e viu em seu ramo a oportunidade de expandir o 
seu próprio mercado. Quando ele realizou sua primeira ins-
talação, nos mandou fotos, postamos na nossa página do 
Facebook. Por fim, gostaríamos de citar o Otávio, que veio 
de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele ainda só não fez 
todos os cursos, pois alguns coincidiam a data. Ele partici-
pou do Combo Básico, fez Envidraçamento de Sacada, Guar-
da-Corpo, depois voltou em outra oportunidade para fazer 
o de Serralheria de Alumínio.

 

Qual sua dica para quem ainda não se qualificou o suficiente 
ou ainda não está tendo os resultados desejados por falta de 
conhecimento?

A área da construção civil está sempre se modificando com 
tendências e novidades. Qualquer profissional desse setor de-
ve estar sempre por dentro desse mercado, dos lançamentos 
e aprender novas instalações. Muitos de nossos alunos che-
garam até a escola dizendo que perderam um cliente pois 
não sabiam fazer tal serviço. O investimento em um curso da 
nossa escola possui retorno logo nas primeiras instalações. 
Não percam a oportunidade de expandirem seus horizontes 
e se tornarem profissionais ainda mais qualificados.

 

Você trabalha muito com foco nos resultados em suas áreas 
de atuação. Qual dica daria para um vidraceiro autônomo 
ou que tenha sua própria vidraçaria poder obter melhor de-
sempenho nos negócios?

Minha principal dica é trabalhar a parte comercial da em-
presa. Vejo muitos vidraceiros com potencial, mas faturan-
do abaixo do ideal, apenas porque não entendem os pilares 
comerciais e de divulgação do negócio.

mercado. Em nossa estrutura, o aluno pode errar, sabendo 
que terá o professor ao lado para ensinar a maneira certa 
de fazer. Na obra, não é assim que acontece. Por isso temos 
esse zelo pelas aulas práticas. Queremos que os nossos alu-
nos tentem, errem e aprendam a forma correta para que na 
obra estejam completamente preparados.

 

Muitos alunos retornam para fazer outros cursos? Um mes-
mo aluno costuma realizar vários cursos ou fechar pacotes?

Temos diversos casos de alunos que voltam para fazer mais 
cursos com a gente. Essa é uma das partes mais gratifican-
tes do nosso trabalho. Criamos um relacionamento com os 
nossos alunos durante o acontecimento das aulas. Tivemos 
muitos deles que retornaram, muitas vezes de longe, para 
participar das nossas turmas. Já recebemos alunos de diver-
sos estados do Brasil, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, enfim, praticamente de todos os estados. 
Até já recebemos um aluno de fora do Brasil, que veio do 
Paraguai para fazer o Combo Básico. Hoje, ele é vidraceiro 
em seu país, conseguiu abrir o seu próprio negócio.

 

Quais são os planos da Lead para este ano e a médio prazo? 
Pretendem expandir a grade de cursos ou realizar cursos em 
outras cidades?

Temos algumas surpresas para o segundo semestre de 
2019. Estamos expandindo os cursos para outras áreas, 
como Instalação de Painel Fotovoltaico, Chaveiro, a ideia 
é oferecer cursos que se relacionem e permitam ao profis-
sional agregar valor para o cliente e aumentar o seu fatu-
ramento. Temos também um projeto que visa a criação de 
unidades da Lead em outras regiões do Brasil. Ainda esta-
mos estudando essa possibilidade e, em breve, teremos no-
vidades sobre o assunto.

 

Vocês recebem muitos alunos de outros estados. Este é um 
reflexo da carência de cursos em outras regiões?

Quando começamos, não imaginávamos que teríamos es-
sa adesão de alunos de fora de São Paulo. Mas hoje, pelo 
menos 60% dos nossos alunos não estão na capital paulista. 
Claramente isso é um reflexo da falta de cursos tão específi-
cos em outras localidades.
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produtos

Manuseio  

SEGURO

A MANIPULAÇÃO DO VIDRO REQUER CUIDADOS E EQUIPAMENTOS 
ADEQUADOS, POIS, APESAR DE SER UM MATERIAL RESISTENTE E 
SEGURO, TAMBÉM PODE SER VULNERÁVEL E PROVOCAR, ALÉM 
DA PERDA DE PEÇAS DE ALTO VALOR, ACIDENTES. O MERCADO 
OFERECE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À MANIPULAÇÃO DO VIDRO 
EM SEUS DIFERENTES  TAMANHOS, ESPESSURAS E PESOS, SEJA PARA 
MOVIMENTAÇÕES DENTRO OU FORA DA FÁBRICA, ASSIM COMO PARA 
UMA ARMAZENAGEM MAIS OTIMIZADA, DE FORMA MANUAL  
OU AUTOMÁTICA. A AUTOMATIZAÇÃO DESSES PROCESSOS TRAZ  
AINDA MAIS AGILIDADE E GANHO EM PRODUTIVIDADE.

ARMAZENAMENTO
A estocagem das chapas de vidro pode ser auxiliada pelos 
classificadores, que otimizam o espaço e a movimentação,agilizando a 
carga e descarga do produto. Um dos equipamentos disponibilizados no 
mercado é o classificador de vidros da Linha Eco, da GR Gusmão, que é 
totalmente personalizável, com opção de um colar com capacidade para 
3.000kg, dois colares - 6.000kg ou três colares - 9.000kg. 

O produto genuinamente brasileiro é fabricado em estrutura em aço 
tubular SAE 1010 conforme norma técnica TQ NBR6591 e chapa ASTM 
A36,  dentro das normas NR12 e NR10. Possui sistema antitorção 
com cremalheiras que mantêm  a estabilidade, evitando desvio 
de posição; rolamentos internos blindados com proteção contra 
resíduos sólidos; aberturas de gavetas por sistema pneumático; 
sapatas de fixação no piso permitem ajuste de regulagem para 
nivelamento do equipamento em até 50mm; painel de comando de 
fácil operação, preparado para expansões posteriores.

Classificador de vidros da Linha Eco - GR Gusmão
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Há mais de 20 

anos no mercado

Para o armazenamento temporário de 
vidros semi-processados a Lisec oferece 
o sistema de sorting automático para ar-
mazenamento, projetado para alimentar 
os demais processos integrados sem ope-
rações manuais. Cada módulo de sorting 
conta com uma série de compartimentos 
individuais para armazenamento por pe-
ça em forma individual e independente, 
dispensando o uso de etiquetas conven-
cionais graças às soluções de software 
Lisec que integram os processos de bene-
ficiamento em tempo real. 

O software designa um código de barras 
para cada vidro individual por comparti-
mento, conseguindo assim reduzir os tem-
pos de ciclo, aumentar a produtividade e 
ter um controle total do processo em tempo real. Cada mó-
dulo de sorting pode ser dividido conforme as necessidades 
de cada cliente e o software Lisec pode também ser configu-

rado conforme as estratégias de cada cliente, seja para mi-
nimizar a movimentação dos vidros, priorizar os pedidos 
dos clientes ou diminuir os tempos de ciclo por processo. 

Sistema sorting automático da Lisec
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produtos

TRANSPORTE
Sistema ideal para quem armazena diferentes tipos 
de vidro e para edifícios não muito altos nos quais a 
ponte rolante não pode ser instalada, o transportador 
650 da Bottero é a solução para a gestão de um 
número ilimitado de cavaletes para um número 
ilimitado de linhas de corte. Uma única área de 
carga, próxima do acesso dos caminhões, garante 
maior segurança, menor movimentação das chapas e 
nenhuma interrupção da produção. Além disso, todos 
os componentes sujeitos à manutenção são acessíveis 
a partir do nível do chão, o que torna as intervenções 
mais seguras e os tempos de acesso mais rápidos. Para 
a manutenção programada não é necessário parar a 
produção. 

O transportador 650 tem uma velocidade de 40m/
min e pode transportar chapas de 12.500 kg. Está 
disponível na configuração básica monolateral ou na 
bilateral. Em relação à versão monolateral, a versão 
bilateral permite alimentar duas linhas de corte com 
apenas uma carregadora e uma dual line com uma 
carregadora bilateral. 

A movimentação externa das chapas é 
feita em cavaletes. Acoplados aos cami-
nhões, são fundamentais para a seguran-
ça no transporte do vidro. Os cavaletes 
são utilizados tanto para armazenamen-
to quanto para transporte de chapas de 
vidros. São projetados com dimensões, 
modelos e capacidade diversas, podendo 
ainda ser adaptados para veículos como 
pickups, caminhonetes e caminhões. O 
modelo da foto é um cavalete da Ina-
maq, que oferece diversas opções de 
produtos para a movimentação do vidro.

MOVIMENTAÇÃO
O sistema à vácuo é um dos métodos mais seguros 
para manuseamento do vidro, feito através de ventosas 
por sugação pelo contato. São muito eficientes, tanto 
no deslocamento vertical como horizontal, em peças 
lisas como o vidro. Existem diferentes tipos de ventosas 
para movimentação do vidro, que variam conforme 
o peso e tamanho das chapas. Para cada necessidade 
variam o diâmetro e quantidade de ventosas. Há muito 
modelos manuais, bastante eficientes para até 20kg. 
As versões manuais mais comuns dos tipos de ventosas 
para movimentação do vidro são a simples, com um 
ponto de sucção; a dupla, com dois pontos de sucção; 

e a tripla, com três pontos de sucção. Há ventosas com 
até 12 pontos de fixação. 

Para uma peças mais robustas, o indicado são os tipos 
de ventosas para movimentação do vidro associados a 
um equipamento de içamento, que suportam até uma 
tonelada de vidro. Para chapas mais pesadas, a Italotec 
possui a ventosa V12 com capacidade de 1.200 kg, giro 
360º manual e basculamento 90º manual. Em pintura 
epóxi, tem alimentação 220 volts monofásica e garantia 
de um ano, é equipada com válvula de retenção no 
sistema de vácuo para queda de energia e pesa 164kg. 

Transportador 650 da Bottero

Cavalete para transporte da Inamaq
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Já a Gusmão lançou recentemente uma ventosa elétrica com mo-
derna tecnologia que por meio da formação de vácuo manuseia 
com segurança chapas de vidro. As ventosas podem ser controla-
das individualmente, nos quatro pontos de fixação.  A máquina é 
100% nacional, fabricada em estrutura de aço tubular SAE 1010, 
conforme norma técnica TQ NBR6591 e chapa ASTM A36, construí-
da dentro das normas NR12 e NR10. 

Possui sistema de giro de 360º, basculamento 180º vertical ou 
horizontal, sistema de segurança antiqueda, sistema automático 
para reconhecimento do vidro, braço de içamento removível pa-
ra transporte e sistema com controle de pressão de vacuostato 
digital. Para maior tranquilidade o equipamento dispõe de sis-
tema de segurança antiqueda e sistema automático para reco-
nhecimento do vidro. O equipamento é acionado a bateria e nas 
voltagens 110V e 220V. 

Para chapas de médio porte a Gusmão possui a ventosa V6AC, 

que tem capacidade de carga de 900kg, seis pontos de fixação, 

giro 360º automático e 90º de basculamento, alimentação de 

220 volts monofásica e liberação da chapa através da botoeira. 

Com peso de 140kg e em pintura epóxi, a máquina é equipada 

com válvula de retenção no sistema de vácuo para queda de 

energia. A empresa oferece um ano de garantia. A BL Glass 

também tem opções para movimentação de chapas pequenas 

com dois e três pontos de sucção, em metal e alumínio, 

indicadas para carga de até 80kg cada. 

Na movimentação aérea, as ferramentas empregadas incluem 

também pinças, importantes no manuseio do vidro dentro 

e fora da fábrica. A pinça deve ser adequada ao tamanho e 

peso das chapas. A Gusmão possui um modelo de pinça para 

movimentação de vidros com abertura da embocadura de 3 a 35 

mm, altura posição descanso de 730mm, altura máxima 900mm 

e largura da mandíbula 740mm. O equipamento tem capacidade 

de carga máxima de 1.000 Kg e superfície máxima de contato 

para transporte de 1400cm2. 

Outro produto da empresa é a pinça lateral Grab 2, equipamento  

construído com peças monolíticas de aço, tubos de aço estrutural, 

rede de segurança, Mig e tinta em pó cozido. É indicada para 

levantar e transportar colares de vidros com espessuras de até 

140mm e peso máximo de 3000kg, e projetada para ser operada 

por ponte rolante ou outra ferramenta de elevação mecânica. 

Possui 2.500mm de largura, 2.870mm de altura e expansão de até 

4.000mm de largura. 

Ventosa tripla em metal da BL Glass

Pinça lateral da GR Gusmão

Ventosa elétrica da GR Gusmão
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Para a proteção dos olhos são sugeridos os óculos de 
proteção individual, que garantem que os olhos não 
sejam atingidos. Protetores auriculares também devem 
ser utilizados nas situações que envolvem ruídos em 
excesso, pois podem causar perda auditiva induzida por 

ruído ocupacional. Em locais com pontes rolantes, ou 
onde os vidros são movimentados acima da cabeça ou 
para serviços de instalação em obras, são recomendados 
também o uso de capacetes especialmente desenvolvidos 
para a construção civil.

produtos

SEGURANÇA

E não podemos deixar de ressaltar os equipamentos que 

vidraceiros e manipuladores do vidro precisam usar para 

se protegerem de eventuais acidentes.  Estes aparatos são 

conhecidos como EPIs - Equipamentos de Proteção Individual. 

Ao contrário do que possa parecer, os EPIs, em vez de 

atrapalharem, podem auxiliar na execução adequada das 

atividades. O uso adequados dos equipamentos de proteção 

irá garantir a segurança do vidraceiro e evitar cortes, 

perfurações, quedas, fraturas e deslocamentos.

Para segurança das mãos e braços são indicadas luvas 
resistentes ao corte para proteção das mãos e mangotes 
anticorte para isolar os braços de materiais cortantes, e 
assim garantir a segurança do vidraceiro. Para trabalhos que 
envolverem risco de queimadura com algum equipamento, 
existem luvas térmicas para este tipo de proteção. 

A BL Glass possui luvas de malha revestidas em poliéster, de 
malha revestida com PVC e em latex, respectivamente nas 
cores azul, preta e verde, além de mangotes, braceletes e 
aventais com fios de aço. A Gusmão comercializa luvas de 
Previlon, Luva Kevlar Grafatex e luva tricotada, além de 
Mangotes e Munhequeiras confeccionados com material 
especial. Já a WR Glass oferece Luvas com banho de látex 
verde e Mangote 50cm 2 fios de aço com velcro.

Destinados para serviços na construção em geral, a Irwin tem 
um modelo de luva flexível e com proteção extra nas pontas dos 
dedos e palma das mãos, que permite que os usuários tenham 
mais sensibilidade e resistência para os trabalhos pesados. É 
produzida com tecido neoprene impermeável e antitranspirante.

Já a Vonder possui a Luva Tricotada Resistente a Cor-
te PNV 1010, revestida em látex sintético nitrílico na 
palma, na face palmar dos dedos e nas pontas dos 
dedos, que garante a proteção contra cortes e exce-
lente tato ao operador. Produzida com fios de po-
lietileno de alta densidade e fibra de vidro, está em 
conformidade com a norma EN 388 e tem Certificado 
de Aprovação - CA: 37.988.

Luvas e mangotes da GR Gusmão

Luva flexível da Irwin

Luva tricotada da Vonder
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Flash
A empresa foi certificada, pelo sexto ano consecutivo, como Top 
Employer Brasil. O reconhecimento, que aponta as melhores 
empresas do mundo em gestão de pessoas, também foi entre-
gue a multinacional francesa a nível regional, ao conquistar, 
pela segunda vez, o selo Top Employer América Latina. A certifi-
cação reconhece e certifica globalmente a excelência da gestão 
que as empresas conferem aos seus colaboradores, que resul-
tam no aumento da produtividade e na diminuição da rotativi-
dade nas companhias. A certificação também aponta indicado-
res de desempenho — como satisfação dos clientes, retenção 
de conhecimento, absenteísmo, entre outros fatores.

O processo de pesquisa dura, em média, seis meses e analisa 
cerca de 600 práticas de gestão de pessoas de organizações 
com no mínimo 250 colaboradores em território nacional ou 
2.500 profissionais localizados internacionalmente, e que de-
monstrem os mais altos padrões de excelência em gestão de 
pessoas. Em seguida, o estudo é validado por uma auditoria 
externa que reitera a qualidade do processo de certificação. A 
Saint-Gobain também foi certificada como Top Employer Global.

Saint-Gobain é Top Employer 
Brasil e América Latina

Referência no ramo de fitas adesivas, a Adere investe 
em tecnologia para o mercado de glazing e traz a Célu-
la de Pressionamento Semi-Automática, uma evolução 
do alicate manual, que oferece maior agilidade e qua-
lidade na montagem de quadros para fachadas struc-
tural glazing utilizando fitas acrílicas. O equipamento 
foi desenvolvido para assegurar a pressão adequada 
no processo de pressionamento da fita no perfil e di-
minuir o esforço gerado para o operador nesta etapa. 
No modo convencional é necessário se atentar à força 
exercida sob o alicate que, quando menor ou maior 
que a ideal pode comprometer sua estrutura. 
Com sistema ativado por ar comprimido, a Célula de Pres-
sionamento Semi-Automática garante a uniformidade na 
força aplicada em todos os lados dos quadros, travando o alicate de imediato ao detectar baixa pressão. Seu giro auto-
mático acionado por um pedal, proporciona ao operador maior facilidade ao percorrer os lados do vidro, o que aumenta 
produtividade durante o processo. Seu sistema de segurança ainda conta com alarme sonoro e visual e suporte contra 
esmagamento.

Adere lança equipamento inovador  
para o mercado de Glazing

Fábrica Saint Gobain
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O estúdio de arquitetura Mano de Santo e o KM Zero Open 

Innovation Hub escolheram a Guardian Glass ao proje-

tar a “Punta de Mar”, a primeira casa flutuante, dinâmica e 

avançada da Espanha, construída com vidros de controle so-

lar. O protótipo foi inaugurado no Club Náutico, em Denia, 

no Mar Mediterrâneo, e pretende levar o conceito de turismo 

experiencial para outro nível. Seu  objetivo é proporcionar in-

tegração com o ambiente natural com intimidade, conforto, 

relaxamento e sensação de bem-estar para os convidados.

Isto só foi possível graças ao invólucro de vidro fornecido pela 

Guardian Glass. A estrutura usa vidro triplo - processados pela 

Control Glass -, e é formada pelo vidro de con-

trole solar Guardian SunGuard® SN 70/35 HT, vidro 

Guardian ExtraClear® e o vidro laminado Guardian 

ClimaGuard® Premium2, usado para reforçar a se-

gurança geral e a eficiência energética. A unidade 

de vidro fornece 61% de transmissão de luz e 32% 

de fator solar, o que permite a entrada abundan-

te de luz solar, bloqueia a maior parte do calor e 

proporciona à Punta de Mar excelentes níveis de 

isolamento térmico, controle solar, segurança e 

isolamento acústico, criando um núcleo com alto 

desempenho e eficiência energética.

Promovido pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetu-
ra (AsBEA), o prêmio, que está em sua décima edição, reconhece 
e valoriza a qualidade e a excelência da produção nacional de ar-
quitetura, evidenciando a capacidade dos estúdios brasileiros de 
competir em um cenário de negócios cada vez mais global. Projeta-
do pelo escritório Smart Arquitetura, o edifício Lageado 167 utiliza 
o vidro Light Blue 52 on clear. Já o edifício Artsy Creative Life Work 
and Shop, dos escritórios Ideia 1 e Smart Arquitetura, conta com a 
aplicação do vidro Neutral on clear.

A linha SunGuard oferece diversas opções de vidros para apli-
cações em fachadas  comerciais e residenciais. Ela é composta por 
vidros de controle solar de alta durabilidade e resistência que fil-
tram os raios ultravioletas e infravermelhos, reduzindo a entrada 
de calor solar nos ambientes. Dessa forma, contribui para o con-
trole da temperatura e também da luminosidade minimizando o 
consumo de energia elétrica pelos equipamentos de ar condicio-
nado e sistemas de iluminação artificial.

Projetos com produtos da Guardian  
Glass recebem Prêmio AsBEA

Casa flutuante é construída  
com vidros da Guardian Glass
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A fabricante de vidros AGC anuncia a data para a abertura de 
seu segundo forno, construído em sua fábrica localizada em 
Guaratinguetá, interior de São Paulo.  O início da produção 
está planejado para acontecer no começo abril. Com capaci-
dade para produzir 850 toneladas de vidro por dia (de 1,6 a 
19 mm), incluindo vidros extra clear, o novo forno coloca a 
AGC em um novo patamar de produção e aumenta sua capa-
cidade produtiva em 140%. Atualmente, a empresa entrega 
ao mercado 600 toneladas de vidro por dia. Com o novo for-
no, a empresa irá fabricar 1.450 toneladas diariamente. 

 

Para se ter uma ideia da importância do tema para empre-
sa e para o setor, a companhia investiu R$ 75O milhões 
na construção do forno, que, após ser aceso, permanece 
em atividade pelos próximos 20 anos. “Em um momento 
delicado da nossa economia, a AGC dá um sinal concreto 
de confiança no futuro do país e na capacidade empreen-

dedora dos nossos clientes ao iniciar as operações de seu 
segundo forno”, afirma Franco Faldini, Diretor de Vendas e 
Marketing América do Sul.  “Além de atender a, crescente, 
demanda do mercado interno, vamos avaliar oportunidades 
em outros da América do Sul”, finaliza. 

 

O grupo AGC (Asahi Glass Company), com sede em Tóquio, 
é líder mundial na produção de vidros planos e automoti-
vos, além de produtos químicos e vidros especiais para telas 
eletrônicas (TVs, celulares e dispositivos móveis) e outras 
aplicações de alta tecnologia. Com mais de um século de 
inovação tecnológica, o grupo AGC desenvolveu uma exper-
tise de ponta na produção do vidro para atender às exigên-
cias dos clientes de hoje e de amanhã. O grupo emprega 
cerca de 50 mil pessoas ao redor do mundo e gera vendas 
de aproximadamente 13 bilhões de dólares em seus negó-
cios presentes em mais de 30 países.

A Cebrace anuncia a chegada de  

Monica Caparroz como Gerente 

de Marketing sucedendo a Pedro 

Matta que assumirá a Gerência 

Comercial e de Marketing da Sain-

t-Gobain Glass (Vidro Impresso). 

Monica traz experiência de mais 

de 20 anos na área e tem MBA e 

Mestrado e Marketing. A transição 

se dará durante o mês de fevereiro 

e, a partir de primeiro de março, a 

nova organização estará implan-

tada. Pedro manifesta sua satisfa-

ção pelo trabalho realizado nesses 

quase três anos que esteve na po-

sição e agradece o apoio recebido 

de todos os parceiros.

Cebrace anuncia mudança  
no Marketing

AGC irá inaugurar um 
segundo forno em abril
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AGC Segundo forno

Monica Caparroz

flash
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empresas e negócios

O vidro é uma solução que terá cada vez mais de-
manda, pois proporciona conforto térmico, faci-
lidade de manutenção, design arrojado, uma tec-

nologia para pequenos a grandes edifícios, comerciais e 
até residenciais, especialmente em fachadas, proporcio-
nando um maior aproveitamento da iluminação natural. 
As fachadas de vidro têm sido adotadas como solução 
inclusive em residências. A maior demanda deste tipo de 
instalação trouxe a necessidade de uma maior oferta de 
soluções para este segmento.

Porém, as empresas que comercializam produtos e acessó-
rios para instalação de fachadas de vidro também oferecem 
uma infinidade de outros materiais. Percebendo a necessi-
dade do mercado de ter uma empresa focada apenas neste 
tipo de produto, os sócios Laureano Silva e Bruno Asbahr, 
que já atuavam na área, decidiram reunir profissionais ex-
perientes, alguns com mais de 30 anos de atuação, para criar 
uma empresa focada e com grande conhecimento em fa-
chadas, para, além de fornecer os produtos, pudesse prestar 
uma assessoria aos projetos e todo auxílio necessário. 

Especialista em

FACHADAS

“Somos a primeira empresa focada no 
envelopamento de fachada e prestamos 
toda assessoria dentro das normas 
para aplicadores e especificadores”

Laureano Silva e Bruno Asbahr, diretores da Sticktape
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Assim surgiu, em março de 2018, a Sticktape, primeira em-
presa especializada em produtos para fachadas estruturais 
pele de vidro, glazing e ACM. “Somos a primeira empresa 
focada no envelopamento de fachada e prestamos toda as-
sessoria dentro das normas para aplicadores e especificado-
res. As outras empresas vendem de tudo, e nós por sermos 
focados podemos oferecer um atendimento diferenciado, 
temos todo conhecimento para especificar e orientar na 
aplicação”, explicam os sócios.

A Sticktape, além dos profissionais com alto conhecimento 
para atender com segurança, oferece produtos de quali-
dade, sendo uma parceira Saint Gobain Glass, que está no 
setor há quase 360 anos. “A Sticktape é um parceiro es-
tratégico da Saint Gobain Glass porque converte (corta as 
fitas de acordo com a demanda de cada projeto), distribui, 
comercializa, e faz treinamentos e projetos”, completam.

Além de oferecer as fitas adesivas, a empresa possui equi-
pamentos automáticos e semi automáticos para gerar 

resultados mais competitivo com relação à qualidade do 
serviço, garantindo uma aplicação mais constante, sem 
desvios, dentro dos requisitos que regem a norma NBR 
15919 - 2011 - Esquadrias para Edificações.

O portfólio de produtos inclui todos os acessórios necessá-
rios à instalação, como agentes de limpeza, acessórios ne-
cessários à pressão e aplicação da fita, promotores de ade-
são (primer), silano e álcool isopropílico. Possuem também 
fitas especiais para comunicação em fachadas. 

Os diretores da empresa, Laureano Silva e Bruno Asbahr, 
contam que o primeiro ano de atuação foi muito promis-
sor. “Nos possibilitou fazer investimentos no setor de au-
tomação, equipamentos utilizados neste segmento. Entre 
os planos está o aumento da participação no mercado, 
que no momento se restringe ao Sudeste, para outros es-
tados brasileiros, e diversificar ainda mais o portfólio”. 
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Fachada pele

DE VIDRO
As técnicas para instalação dos 
edifícios com estrutura glazing 
evoluíram e hoje essa é uma das 
áreas mais rentáveis do setor 
vidreiro.  
O mercado é bastante lucrativo 
e promissor aos vidraceiros para 
fachadas de pequeno porte, mas 
exige conhecimento  
e responsabilidade

As técnicas para instalação dos 
edifícios com estrutura glazing 
evoluíram e hoje essa é uma das 
áreas mais rentáveis do setor 
vidreiro.  
O mercado é bastante lucrativo 
e promissor aos vidraceiros para 
fachadas de pequeno porte, mas 
exige conhecimento  
e responsabilidade



Ícone da cidade canadense de Montreal, o Palais 
des Congrès foi originalmente projetado em 1970, 
pelo arquiteto Victor Prus, e passou por uma revi-
talização entre 2000 e 2002, dirigida pelo  arqui-
teto Mario Saia. A renovação foi marcada pela ex-
tensa envidraçada e multicolorida superfície que 
reveste sua fachada de ponta a ponta. Foram uti-
lizados mais 330 painéis de vidro colorido, soma-
dos a 58 painéis de vidros transparentes. Os vidros 
são laminados com PVB e receberam películas nas  
cores verde, azul amarelo e vermelho. 
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Tendência na arquitetura moderna, as fachadas de vi-
dro tiram maior proveito da transparência e versati-
lidade do vidro, proporcionando maior conforto aos 

usuários do edifício com o aproveitamento da iluminação 
natural. Um dos tipos de fachada mais demandados hoje no 
mercado e uma oportunidade de negócio para construto-
res é a pele de vidro. Conhecidas também como estrutura 
Glazing, este tipo de fachada quase não mostra a estrutu-
ra interna de fixação, destacando ainda mais o vidro. As 
primeiras fachadas de vidro surgiram nos anos 60, ainda com 
estrutura de alumínio totalmente visível saliente ao vidro, apli-
cada em um conceito chamado fachada cortina ou grid, por-

que marca as justas do vidro do lado externo, tanto na verti-
cal como na horizontal, como uma grade. A fachada cortina é 
formada por uma coluna de alumínio composta por presilha 
e tampa, onde a coluna é fixada em locais estruturais da edi-
ficação e o perfil tipo presilha fixado a esta coluna através de 
parafusos, pressionando o vidro contra gaxetas de borracha.

Com a evolução das técnicas, a estrutura foi sendo levada 
para o lado interno, valorizando ainda mais o vidro. Conhe-
cida como pele de pele de vidro por deixar a fachada mais 
lisa, o sistema eliminou as saliências causadas pelas capas 
convencionais. As primeiras instalações eram mecânicas, 
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com o vidro encaixilhado. Na década de 80 a técnica evo-
luiu e surgiu outro tipo de pele de vidro: a estrutural gla-
zing, na qual o vidro é fixado quimicamente, colado através 
de adesivos estruturais, camuflando totalmente o alumínio. 

O primeiro projeto no Brasil que utilizou a pele de vidro foi 
do edifício do Citibank na Avenida Paulista, em São Paulo, 
concluído em 1986. Desde então, a técnica começou a supri-
mir a tradicional. As construções de fachada pele vidro são 
bastante cobiçadas pelas empreiteiras especializadas, que fo-
cam em obras de médio e grande porte, e por isso contam 
uma grande equipe integrada de profissionais. 

Porém, empresas menores também vislumbram neste tipo 
de instalação uma oportunidade de negócio lucrativo, já 
que sua margem de lucro pode chegar a 50%. A fachada 
pele de vidro tem um custo elevado comparada a outros 
sistemas como a caixilharia convencional.  Entretanto, tem 
sido a opção mais presente na arquitetura de prédios co-
merciais, assim como fachadas de estádios, museus e até 
igrejas. Isso porque, além do conceito de modernidade e 
de trazer conforto para os usuários, a fachada pele de vi-
dro agiliza a execução por seguir um processo de linha de 
produção, diminuindo prazos e proporcionando maior lu-
cratividade.
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Hospital Moriah

Projeto assinado pelo arquiteto Siegbert Zanettini traz 
fachadas frontais em arco, esquadrias com vidros lamina-
dos de 16 mm, com 4 películas de PVB para atenuar ruí-
dos externos. Na fachada oposta, insulados (laminados de 
8 mm + câmara de 20 mm) com micropersiana embutida 
em caixilharia de alumínio. A pele de vidro estrutural cur-
va foi dividida em duas partes, que totalizam 700 metros 
quadrados. Formados por uma estrutura metálica com 
pé-direito triplo, os panos de vidro que vedam o átrio ga-
rantem leveza e transformam a edificação em um ícone 
marcante da região de Moema, em São Paulo.
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EZ Tower
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Um mercado 
para vidraceiros
 

Para viabilizar aos vidraceiros a atuação neste mercado 
de fachadas glazing, a Alclean, há cerca de três anos, de-
senvolveu um sistema de instalação de pele de vidro com-
posto por três kits que proporcionam maior facilidade de 
acesso aos componentes necessários para aplicações em 
obras de até 15 metros de altura. Apesar da tendência no 
mercado da construção, as fachadas pele de vidro não 
eram um ramo aberto a todos, visto que a venda dos ele-
mentos necessários a sua instalação é controlada e obe-
dece a normas que exigem acompanhamento direto dos 
fabricantes, testes preliminares dos perfis e vendas nas 
quantidades exatas. A empresa criou uma rede de em-
presas denominada Rede Credenciada Alclean, que tem o 
propósito básico de proporcionar acesso aos vidraceiros 
dos produtos desenvolvidos pela Alclean, Adere e Sika. O 
modelo inovador permite materiais a pronta entrega em 
locais distantes das grandes capitais.

 

A empresa foi pioneira tanto na apresentação do produ-
to em forma de kits, quanto no desenvolvimento de um 
modelo de negócios inovador, que tem potencial de ex-
pansão a outros produtos do mercado vidreiro. “Durante 
o processo de estudo do produto, percebemos que a pra-
ticidade dos kits resolveria apenas uma das barreiras de 
acesso dos vidraceiros a pequenas obras, que era a dificul-
dade da compra de componentes, como borrachas, anco-
ragens, etc”, conta Sérgio Koloszuk, diretor da Alclean.

Dificuldades para 
os pequenos
A construção de uma fachada de pele de vidro é mais 
cara, chegando a custar 40% a mais, por utilizar elemen-
tos de alto custo em sua composição, como a fita adesi-
va dupla face ou silicone estrutural, que une o vidro ao 
alumínio, além de equipamentos como balancins ou mini 
gruas e mão de obra qualificada. Economizar nesses itens 
é o maior erro, que pode colocar em risco a segurança do 
projet. Imagina aquele vidro descolar? É por isso que as 
empresas que fabricam a fita estrutural, analisam o pro-
jeto para determinarem a composição do produto, um 
sistema bastante rígido e burocrático. As empresas ainda 
acompanham e fiscalizam a obra. 

 

O processo é extremamente necessário para garantir uma 
fixação segura, mas, por outro lado, inviabiliza a realiza-
ção de fachadas pele de vidro menores para vidraçarias e 
empreiteiras de pequeno porte. Koloszuk descreve o se-
guinte cenário para ilustrar as dificuldades: “Imagine um 
vidraceiro no Maranhão, que decide executar uma obra 
Glazing de 50 metros quadrados, que pode representar 
faturamento de R$50mil para a sua vidraçaria. Só que 
para executar essa obra ele necessita de diferentes perfis, 

Caribbean Park

Localizado na Austrália, o Caribbean 
Park conta com as estruturas envi-
draçadas de vidro duplo e algumas 
com proteção solar. 
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que se usados na quantidade exata representariam cerca 
de 400kg de alumínio. A primeira dificuldade será comprar 
essa quantidade exata da matéria-prima, pois as extrusoras 
exigem quantidades mínimas de cada item”. 

 

O diretor da Alclean explica que, caso ultrapasse essa pri-
meira barreira, passará ainda pelo desafio de conseguir 
comprar os componentes. “Só de borracha, por exemplo, a 
necessidade será de cerca de 250 metros, o que não atinge 
o faturamento mínimo da fábrica. Mesmo que ele obtenha 
sucesso, terá que comprar a fita VHB. Para isso terá que en-
viar, acompanhado do projeto, uma amostra do substrato, 
que é o perfil de alumínio”. 

 

“Se aprovado em um teste que leva cerca de 30 dias, a fita 
será vendida na quantidade exata. Depois que ela chegar, o 
vidraceiro deverá aguardar a disponibilidade de um fiscal da 
empresa produtora da fita, que deverá acompanhar a cola-
gem dos 10 primeiros quadros. Pense no custo disso. Para a 
empresa de fitas, 50 m² de vidro simplesmente não interes-
sa. E isto inviabiliza uma obra de R$50mil”, descreve.

 Como funciona 
O sistema Glazing facilita e regulariza todo o processo em 
obras de até 15 metros ou cinco pavimentos e economiza 
de 30 a 40 dias do processo. O silicone estrutural precisa 
ser compatível com o alumínio que será utilizado, o que 
não necessariamente acontece se o produto for comprado 
em qualquer fábrica. No sistema glazing o produto é ras-
treado dentro da Alclean e já estará aprovado direto da 
fábrica. Através da Rede Credenciada, todos os insumos e 
materiais necessários para uma fachada Glazing são vendi-
dos nas quantidades necessárias e na pronta entrega, per-
mitindo o acesso dos vidraceiros às pequenas obras sem 
grandes dores de cabeça.

 

De aluno a professor
Denilson foi habilitado em uma das primeiras turmas e hoje 
tem uma distribuidora da Alclean, a Hermac, localizada em 
Londrina (PR), onde ministra os cursos para habilitar outros 
profissionais. “Já ministramos mais de 60 cursos, temos uma 
sala para isso, além de realizar cursos em outras empresas 
também”. O profissional diz que a lucratividade é muito boa 
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e que o vidraceiro consegue quase 100% do custo de lucro. “A Alclean conseguiu 
eliminar boa parte das dificuldades que tínhamos com o sistema e permitiu que 
pequenos vidraceiros fizessem obras que só os grandes faziam”. 

“Uma das maiores facilidades é na hora de fazer o orçamento, pois o sistema 
vem na forma de kits, com todas as peças e produtos necessários. A economia 
é maior porque tem várias paginações, de 3, 4 e 6 metros, onde não é neces-
sário comprar todas as barras de seis metros. Como vem tudo de um lugar só, 
borracha, fita, parafuso, parabolt, ficou muito mais fácil por não ter que pro-
curar diferentes fornecedores”, conclui.
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A fachada do Zamara Offices, cons-
truído na cidade espanhola de mes-
mo nome, é toda transparente, com 
chapas de vidro 6000 x 3000 unidas 
com silicone estrutural e com o 
mínimo de interferência visual. Os 
ângulos superiores tridimensionais 
da caixa são feitos completamente 
com vidro, acentuando ainda mais 
o efeito da transparência. O projeto 
é de Alberto Campo Baeza.
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A sede do grupo editorial Tamedia, em Zurique, na Suiça, possui sistemas 
de envidraçamento de alumínio que ajudaram a criar uma construção de 
vidro e madeira altamente sustentável. Projetado por um dos principais 
arquitetos do Japão, Shigeru Ban, o projeto tem uma fachada pele de vi-
dro tripla com três metros de profundidade para a elevação de 50m de 
comprimento com vistas sobre o rio Sihl.



40  www.vidroimpresso.com.br

fique por dentro

C
o

lt
 In

te
rn

at
io

n
al

Building London

O objetivo do projeto do prédio de 3.000 m2, que abri-
ga uma grande variedade de instalações educacionais e 
comunitárias, incluindo a Academia Sky, era combinar 
estética com um ambiente interno aberto, beneficiando 
de muita luz natural.  O vidro ao longo de toda a exten-
são da escadaria de 51 metros, sobre a qual se elevam 
cerca de 15 metros. Estas são extrusões de alumínio al-
tamente projetadas que são fixadas usando suportes de 
aço inoxidável nos cantilevers superiores e inferiores da 
estrutura de madeira do edifício. 

 

Os suportes do VS-1 mantêm os painéis de vidro afasta-
dos do montante para dar um efeito “flutuante” - estes 
são então siliconados na parte superior e inferior para 
dar um acabamento nivelado. Cada unidade selada com 
vidros duplos - muitos dos quais com 3,2 m de altura - 
apresenta painéis reforçados a quente de 13,5 mm SGG 
Planidur, painéis laminados de vidro no interior e Secu-
rit endurecido de 8 mm, impregnação de calor testada 
no exterior. O vidro é o Cool-LITE SKN165 II da SaintGo-
bain, escolhido para equilibrar o controle solar e o iso-
lamento térmico.
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Localizada em Neuhausen, no sul da Alemanha, Academia 
Fanuc, tem uma estrutura clara, toda envidraçada, com par-
te revestida que atua não apenas como proteção solar, mas 
também promove ventilação natural e extração de ar, além 
de proporcionar isolamento acústico.
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O Edifício Charnock Bradley, na Universidade de 
Edimburgo, tem toda sua estrutura envidraçada, 
da fachado ao teto, o que oferece vistas claras e 
ininterruptas, dentro e fora do prédio. 

fique por dentro
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Chongqing Central Park Life Experience Center  

A fachada toda de vidro, com diferentes nuances de translucidez e opacidade, cria 
uma atmosfera rica em luz e sombra. O espaço interior foi projetado com um pé-di-
reito altíssimo para conforto dos usuários e imponência do projeto arquitetônico, o 
que também contribui para disseminar a iluminação natural.  Sua leve cobertura de 
27 metros de comprimento com apenas 35 cm de espessura parece flutuar sobre o 
edifício, permitindo uma ampla iluminação natural dos espaços interiores. 

Museum Hotel Bentonville

Legenda: Museum Hotel Bentonville, 
em Arkansas, Estados Unidos
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Feiras do  
VIDRO
em 2019

feiras e eventos

Os anos pares são marcados pelas tradicionais 
feiras do setor vidreiro, como Glasstec, na 
Alemanha, e Glass South America, em São Paulo, 
além da Feira Internacional de Esquadrias - 
Fesqua, que acontece também a cada dois anos 
na capital paulista. Entretanto, 2019 é também 
um ano bastante agitado, já que acontecem 
outros eventos relacionados diretamente ao 
segmento do vidro. Fique de olho nas datas 
para programar suas inscrições
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China Glass
A 25ª edição da China Glass será realizada em um novo local, 
no China International Exhibition Centre de Beijing, de 22 a 25 
de maio. Organizada pela Chinese Ceramic Society e contrata-
da pela Beijing Zhonggui Exhibition Co. Ltd., a China Glass será 
o maior evento da indústria global de vidro em 2019. A expo-
sição irá receber cerca de mil fabricantes e mais de 40 mil visi-
tantes em seus oito pavilhões distribuídos em uma área de 100 
mil metros quadrados.

A China Glass 2018 reuniu em uma área de exposição de 80.500 
metros quadrados,  865 empresas de 29 países e 33.515 visitan-
tes, incluindo 4.544 estrangeiros. De acordo com uma pesquisa, 
97% dos expositores e visitantes estiveram muito satisfeitos. O 
alto nível de profissionalização e internacionalização da exposi-
ção também foi reconhecido pela comunidade global de vidros. 
Informações e inscrições: chinaglass-expo.com

Glass Performance Days
Focado exclusivamente no mercado vidreiro, Glass Performan-
ce Days (GPD) será na Finlândia, nos dias 26, 27 e 28 de junho. 
O GPD é um fórum internacional que apresenta diversas pales-
tras voltadas desenvolvimento tecnológico da indústria vidrei-
ra; é a mais importante conferência sobre vidro do mundo.   

Na GPD Finlândia 2019 é dividido em três partes: workshops, 
conferências e exposições. O evento traz uma visão mais inte-
ligente dos desafios que a indústria enfrenta hoje em relação às 
demandas em constante mudança no planejamento de cidades, 
projeto de edifícios, eficiência energética e adequação no am-
biente, já que a palavra de ordem lá fora agora é cidades inte-
ligentes, tendência na qual o vidro inteligente se encaixa muito 
bem. Saiba mais em www.gpd.fi.

GlassBuild America
Em setembro será a vez do GlassBuild America 2019, que será re-
alizado entre os dias 17 e 19, no Georgia World Congress Center, 
em Atlanta, Estados Unidos. O evento anual é acontece alter-
nadamente em Las Vegas e Atlanta. O GlassBuild America é um 
maiores e mais abrangentes eventos para o mercado de vidros, 
metais e indústrias de janelas e portas das Américas. As próximas 
datas já estão previstas. Em 2020 será de 15 a 17 de setembro, 
em Las Vegas, e de 14 a 16 de setembro de 2021, em Atlanta. 

Apresentado pela National Glass Association, agora combinado 
com a Glass Association of North America, juntamente com pa-
trocinadores da associação - Window & Door Dealers Alliance, 
American Architectural Manufacturers Association e Insulating 
Glass Manufacturers Alliance, a GlassBuild America é um even-
to abrangente. O encontro proporciona fóruns educativos e 
sessões de aprendizagem expressa, grandes oportunidades de 
networking e um salão de feiras repleto de maquinário, equipa-
mentos, produtos, tecnologias e serviços inovadores das indús-
trias de vidro. Acompanhe em: www.glassbuildamerica.com
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Vitrum
Considerada uma das mais tradicionais feiras de negócios 
da cadeia vidreira mundial, a Vitrum reúne empresas e pro-
fissionais do vidro e de sua cadeia produtiva para apresen-
tar as novidades e tendências no mercado de máquinas, 
equipamentos e sistemas de transformação de vidros pla-
nos, ocos e especiais, com foco em inovação tecnológica, 
design e arquitetura.

A feira bienal é realizada na Fiera Milano Rho, em Milão, 
na Itália, e este ano será de 01 a 04 de outubro. É grande a 
expectativa para o evento, que já registrou um crescimen-
to de 10,24% em relação ao espaço solicitado em 2017. Até 
o início deste ano cerca de 7 mil metros quadrados já es-
tão ocupados. Também para 2019, confirma-se a alta inter-
nacionalidade dos expositores que caracterizam o evento, 
com 44,58% das empresas oriundas do exterior. 

Dona Dino Zandonella Necca, presidente do Vitrum, durante 
evento de lançamento da feira enfatizou o alto nível de inter-
nacionalidade e as muitas inovações. “Na última edição, em 
2017, a Vitrum recebeu visitantes de 86 países e 48% de ex-
positores representando 21 países estrangeiros. Estamos tra-
balhando para garantir aos visitantes e expositores a melhor 
experiência possível e permitir que eles identifiquem todas 
as oportunidades possíveis de negócios”. 

“A intenção é interceptar uma participação qualificada, in-
teressada e envolvida. Estamos otimistas, as projeções para 
2019 já são extremamente favoráveis, confirmando também 
os resultados positivos obtidos em 2017. No final da feira os 
expositores se declararam extremamente satisfeitos com a 
alta qualidade dos visitantes presentes”, completou Necca. 

Umas das novidades deste ano é “Vitrum specialized”, 12 
rotas temáticas que permitem aos visitantes planejar da me-
lhor maneira o tour na feira com base em suas necessida-
des e preferências, modulando a visita de forma eficiente, 
a fim de garantir todas as oportunidades e acessar as infor-
mações de interesse de forma eficaz. Para mais informações 
e inscrições, acesse www.vitrum-milano.com.
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Simpovidro
Maior encontro do setor vidreiro brasileiro, o Simpovidro reú-
ne a cada dois anos profissionais de todo o País para uma ma-
ratona de palestras, seminários, shows e atrações dedicadas 
ao lazer, à interatividade e à divulgação de produtos de toda 
a cadeia. O objetivo é avaliar aspectos marcantes dos últimos 
dois anos e traçar diretrizes conjuntas para o próximo biênio.

Além de palestras de grandes personalidades da área de 
gestão e líderes do setor, o Simpovidro também tem espa-
ço dedicado para empresas patrocinadoras e apoiadoras 
lançarem produtos e fazerem relacionamento com seus 
clientes. É uma oportunidade de trocar informações, fechar 
negócios com os tomadores de decisão e se atualizar sobre 
as tendências em um ambiente diferenciado.

Em sua 14ª edição, o simpósio organizado pela Abravidro 
(Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de 
Vidros Planos) envolve centenas de profissionais e suas fa-
mílias de todas as regiões do Brasil e do exterior.  A propos-

A Exposição Internacional de Produção, Processamento e 
Produtos para o Vidro acontece a cada dois anos e espe-
ra reunir mais de quatro mil profissionais da Índia e do 
exterior. Cerca de 130 expositores de 16 países vão apre-
sentar suas novidades em uma área de quase 5 mil me-

tros quadrados. A feira, que será realizada no Bombay 
Convention and Exhibition Centre, em Mumbai, na Índia, 
de 10 a 12 de outubro, terá parte da exposição dividida 
em pavilhões da Alemanha e da Índia. Mais informações 
em www.glasspex.com. 

Glasspex Índia

ta central do simpósio é promover uma grande confraterni-
zação entre profissionais ligados ao setor vidreiro em todas 
as suas segmentações.

Realizado de 9 a 12 de novembro de 2017, no Costão do 
Santinho Resort, em Florianópolis (SC), o 13º Simpovidro re-
cebeu 516 participantes. O encontro, que já passou também 
por estados como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul, terá a data e local da edição de 2019 divulgados em 
breve. Acompanhe as novidades em: simpovidro.com.br.
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mercado

Vidraceiros

CONECTADOS

A internet é hoje o maior meio de comunicação 
e ambiente ideal para a divulgação de 
produtos e serviços. Pensando nesta extensa  
oportunidade de negócios, a Vidro Impresso 
criou o MeuVidraceiro, plataforma que conecta 
instaladores e clientes sem a necessidade de 
grandes investimentos em marketing digital



Mais da metade da população mundial possui aces-
so à internet e o número de consumidores digi-
tais só tende a aumentar. A web proporciona um 

grande fluxo de comunicação e hoje praticamente tudo o 
que queremos saber basta irmos ao Google e pesquisar-
mos. A internet, assim, é o ambiente ideal para uma empre-
sa divulgar seus produtos e serviços com um alcance que 
nenhum outro meio de comunicação possui. 

 

Exatamente por isso tantas empresas estão apostando no 
marketing digital, que engloba um conjunto de técnicas 
e estratégias de divulgação por meio de mídias digitais, 
como sites e redes sociais, que tem o intuito de aumentar 
as chances de ser encontradas por potenciais clientes, espe-
cialmente em mecanismos de busca como o Google. Porém, 
manter redes sociais atualizadas e ter um site otimizado 
demanda custos, dedicação e ações que muitas vidraçarias 
e profissionais liberais não demandam ou não sabem por 
onde começar.

 

A plataforma MeuVidraceiro conecta profissionais de 
todo o Brasil às pessoas que buscam este tipo de servi-
ço e facilitará tanto para o público final, que encontrará 
em um só lugar diversas cotações para sua necessidade, 
quanto para o vidraceiro, que receberá uma notificação 
no seu celular ou e-mail com as informações do pedido, 
podendo ligar para o cliente com um só clique, agilizan-
do ainda mais os seus contatos. O Meu Vidraceiro é fa-
cilmente encontrado no Google por quem busca serviços 
de vidraçaria porque tem uma equipe de especialistas em 

marketing digital que investe milhares de reais todos os 
meses para atrair os melhores clientes. 

 

“Por sermos uma mídia do mercado vidreiro que traz con-
teúdo para auxiliar os profissionais da área, nós também 
sempre pensamos em como ajudar toda a cadeia vidreira. 
Tivemos até então o foco em fazer a conexão entre vidra-
ceiros e fornecedores, mas percebemos que existia opor-
tunidade de auxiliar os vidraceiros na interação com seu 
público final”, revela o diretor comercial da Vidro Impres-
so, Diogo Ortiz. “Decidimos ir direto na ponta da cadeia 
para auxiliar os vidraceiros a receber novos pedidos de 
orçamento, pois observamos que muitos desconhecem as 
ferramentas de marketing, especialmente no ambiente di-
gital, por isso, juntamos nossa expertise no setor vidreiro 
com a necessidade do vidraceiro em divulgar na internet 
e criamos o Meu Vidraceiro, que certamente irá ajudá-los 
a diminuir o tempo de aquisição de clientes no ambiente 
digital”, completa. 

 

Para participar do Meu Vidraceiro, o profissional precisa 
apenas cadastrar-se no site meuvidraceiro.com.br especi-
ficando os ser viços prestados, para começar a receber pe-
didos de orçamento. O contratante que busca serviços de 
vidraçaria na internet irá solicitar um orçamento na plata-
forma, os profissionais cadastrados na região do contratan-
te irão receber o pedido de orçamento. Para liberar o con-
tato do contratante e iniciar a negociação é preciso possuir 
créditos, e assim, todo o contato será exclusivamente feito 
entre as duas partes.
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Mais que funcional, o vidro tem desempenhado 
papéis decorativos, personalizando projetos. Atu-
almente são inúmeras as possibilidades de trans-

formação do vidro float. Uma das mais sofisticadas e avan-
çadas técnicas é a impressão digital em vidro, uma solução 
versátil com uma ampla gama de aplicações. A alta tecno-
logia da impressão digital em vidro permite a escolha de 
uma infinidade de recursos artísticos, como imagens tiradas 
fotos, livros e quadros, reproduzidas com perfeição e alta 
qualidade de resolução. 

Podem ser impressas ao vidro grafismos, estampas, logo-
tipos e até imagens exclusivas criadas na tela de um com-
putador. A impressão digital permite imprimir fotos, dese-
nhos e composições de artes em alta definição no vidro, 
em uma qualidade de impressão com resolução de até 360 
dpis, o que não é alcançado em nenhuma outra técnica. As 
opções se estendem ainda à possibilidade do vidro ser utili-

zado como revestimento com texturas que imitam madeira, 
areia, tecido, pedras e mármore. 

 

“Podem ser criadas imagens exclusivas. Geralmente o desig-
ner cria para os clientes, ou se este não tem o designer nós 
pedimos ao nosso que crie a imagem de acordo com o que 
o cliente quer. Os efeitos que a impressão digital no vidro 
pode realizar são: degradê, opacidade da arte, entre outros. 
São infinitas possibilidades de cores”, afirma Thaís Afonso 
Martins da Speed Temper, empresa pioneira que trouxe 
para o Brasil com exclusividade um  sistema de impressão 
israelense de alta tecnologia.

A impressão digital em vidro pode ser feita nos mais varia-
dos tamanhos e tipos de vidros, em superfícies que vão de 
pequenos detalhes decorativos, como em portas, boxes, 
revestimentos e quadros, a grandes fachadas. Podem ser 
feitas fachadas inteiras, em vidros jumbos, laminado e insu-

Impressão  
DIGITAL

Alta tecnologia reproduz 

imagens com uma infinidade 

de recursos artísticos em 

uma qualidade de resolução 

que nenhuma outra técnica 

alcança

tendências e tecnologia
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lado. Só pode ser aplicado no vidro sem 
têmpera. porque eles já serão tempera-
dos pelo próprio processo, criando assim 
vidros muito resistentes. 

Cardboard Cathedral na Nova Zelândia

Metro Performance Glass 



tendências e tecnologia

Como é feita a 
gravação das imagens?
A impressão digital consiste na reprodução das imagens no 
vidro, que imediatamente passa por um processo de têm-
pera, sendo aquecido e resfriado, fixando a tinta. O esmal-
te assim é queimado e vitrificado à temperatura de 600°C. 
O processo de impressão digital em vidro se difere da se-
rigrafia, que trabalha com uma matriz no qual é gravada a 
imagem a ser impressa no vidro, porque com a impressão 
digital, é possível reproduzir uma imagem diretamente do 
arquivo eletrônico para o vidro, independentemente da 
quantidade de cores e tonalidades.  “A impressão digital se 
difere da serigrafia por poder imprimir qualquer imagem ou 
desenho que queira, não precisa de tela para poder fazer a 
serigrafia”, esclarece Thaís. 

 

A impressão é feita com tinta cerâmica, com composição 
da tinta foi ainda pensada para não poluir o meio ambien-
te. “Uma sofisticada impressora de tinta cerâmica aplica 
qualquer imagem ou desenho diretamente do computador 
no vidro. Em seguida tal peça é temperada para que as co-
res fiquem penetradas definitivamente no material, com 
durabilidade maior que mármore, porcelanato e outros 
materiais”, ressalta.

Resistência e durabilidade
A impressão tem alta durabilidade, podendo permanecer 
intacta por mais de 50 anos. Por todo seu processo de pro-
dução não perde sua tonalidade com a incidência solar, 
porque a cerâmica se funde ao vidro com a ação do calor. 
O esmalte vitrificável não desbota ou perde as cores com o 
passar do tempo, como acontece com os vidros decorados 
com tinta a frio. A impressão digital em vidro proporciona 
resistência à ação do tempo, inclusive chuvas ácidas, e à ex-
posição aos raios UV do sol. 

Existem exemplos de prédios inteiros onde mesmo a apli-
cação do esmalte sendo feita na face externa, não na inter-
na como recomendado, as imagens impressas no vidro não 
tiveram nenhuma alteração de coloração após vários anos 
em contato com a chuva e o sol. “A durabilidade é em tor-
no de 50 anos, se for exposta ao sol permanece intacta por 
25 anos. Existem produtos certos a serem usados para lim-
peza, como todo material tem que se ter o cuidado e não 
usar produtos abrasivos e corrosivos”, reforça a especialista 
da Speed Temper.

Museu Nacional de Rock e Música Pop da Noruega
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Potencial de crescimento 
Fora do Brasil os vidros com impressão digital são explo-
rados em diversos projetos diferenciados. No Brasil, a 
tecnologia ainda não é muito disseminada, mas o produ-
to tem um grande potencial de crescimento “O mercado 
precisa reconhecer que é um produto de valor agregado 
e que pode possibilitar infinitas possibilidades nos pro-
jetos, quais sejam, grandes ou pequenos”, ressalva Thaís 
Martins. 

Parque de Educação Ezinge

Há 26 anos no mercado de transformação do vidro, a Speed 
Temper adquiriu a linha de impressão digital três anos atrás, 
trazendo a inovação para o Brasil. A empresa, que investiu 
no equipamento da dip-tech para ser possível imprimir no 
vidro com alta resolução, criou também um site para di-
vulgar o trabalho com impressão digital no vidro. https://
impressaodigitalemvidro.com.br/. No Brasil as obras que a 
Speed Temper, algumas das obras realizadas foram a da bi-
blioteca Mário de Andrade, Casa do Cliente na mostra Casa 
Cor e uma Pousada em Fernando de Noronha.
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tendências e tecnologia

Parkland Hospital
O New Parkland Hospital foi cons-
truído para substituir o Parkland 
Memorial Hospital, de 54 anos. O 
principal projeto de fachada de vi-
dro é compor nomes dos colabora-
dores do projeto, organizados na 
forma de uma árvore e impressos 
digitalmente com tintas de cerâmica 
em vários níveis de opacidade para 
criar o design intrincado com os 885 
painéis de vidro.

Biblioteca  
Mário de Andrade
Em 2016, a Biblioteca Mário de Andrade 
recebeu a instalação em vidro assina-
da pelo artista plástico Alex Flemming. 
Ficaram expostos retratos de pessoas 
que frequentavam e que trabalhavam 
na biblioteca, além do tradicional autor-
retrato do artista. A obra foi composta 
por 16 grandes placas de vidro forneci-
das pela empresa AGC Vidros do Brasil e 
transformadas pela Impressão Digital em 
Vidro, pesando no total 1,5 toneladas e 
ocupando área de 150m2, instaladas ao 
longo do corredor de vidro da Bibliote-
ca. Estampadas em três das quatro faces 
das placas, as obras podem ser vistas por 
quem está dentro e fora da biblioteca e 
de cada lado apresentando cores e sen-
sações diferentes. 
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Centro estudantil da  
Universidade de Ryerson 
Abrangendo 14.200 metros quadrados e 
subindo oito níveis, o centro estudantil 
Lernin Centre (SLC) fica localizado na cida-
de de Toronto, no Canadá e pertence ao 
campus urbano da Universidade Ryerson. 
O escritório Snøhetta, responsável pela 
obra, optou por uma fachada de vidro to-
talmente personalizada com a tecnologia 
de impressão digital em vidro. A estru-
tura de concreto é revestida com três mil 
painéis em vidro impresso digitalmente, o 
que minimiza o ganho de calor solar e re-
sulta em condições de luz variáveis dentro 
do edifício. O padrão da fachada, consis-
tindo de formas assimétricas, destina-se a 
enquadrar as vistas da cidade. O edifício 
também estabelece uma identidade para 
a universidade e a conecta melhor com a 
paisagem urbana.

Education Park Ezinge -  
Parque de Educação Ezinge
A fachada de vidro de arte digitalmente impressa “Bea-
con of Light” trouxe cores brilhantes e bloqueio de luz 
ao Education Park Ezinge, em Meppel, localizada no 
nordeste dos Países Baixos. As imagens, compostas de 
cores laranja, rosa e amarelo saturadas marcantes e cla-
ras foram usadas para falar sobre o papel fundamental 
que a criatividade e a imaginação que desempenham 
na visão de educação da escola.
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Galeria de arte  
na China 
A ideia do projeto da galeria era 
que ela se fundisse com a na-
tureza que cercava o prédio. O 
resultado uma fachada em vidro 
altamente transparente com im-
pressões que à distância formam 
imagens de árvores. Ao todo, fo-
ram instalados 1.360 painéis de 
vidro low iron 8mm.

Hospital Harlem  
em Nova York 
Fundado em 1887, o histórico hos-
pital Harlem, em Nova York, passou 
por uma grande reforma que  criou 
uma enorme fachada de vidro re-
presentando murais icônicos de 
dentro do hospital através da im-
pressão digital nos  429 painéis de 
vidro laminado colorido, que repro-
duzem as cores e o estilo da arte e 
cultura Harlem. 
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Consórcio Melinda  
na Itália  
O produto cultivado e comercializado pelo Consórcio de 
Melinda foi impresso digitalmente com tintas de cerâmica 
no vidro da fachada do edifício da empresa, proporcio-
nando uma imagem muito realistas das maças.

O exterior da AFIMall City em Moscou, na Rússia, é um 
exemplo de como gráficos enormes podem ser integra-
dos à arquitetura. Fachada é composta por 3.500 chapas 
de vidro temperado de 8 a 12mm

Centro Acadêmico  
Carmel em Israel 
O Centro Acadêmico Carmel foi construído a partir de um 
antigo armazém portuário. Uma caixa retangular de dois 
andares contém salas de leitura, biblioteca e escritórios. 
Com design inovador, as 400 chapas de vidro receberam 
através do processo da impressão digital retratos de per-
sonalidades da cultura israelense. 

Museu Nacional de Rock e  
Música Pop da Noruega  
Uma antiga fábrica convertida é coberta por um enorme 
telhado em forma de caixa, construído com centenas de 
painéis de vidro impressos digitalmente com as capas de 
álbuns de música noruegueses, proporcionando grande 
realismo. A fachada é iluminada por mais de 14.000 luzes 
LED em várias cores, que mudam constantemente, crian-
do um efeito incrível e uma experiência inesquecível. Ao 
todo foram utilizados 420 painéis de vidro laminado.
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vidro e design

O projeto da residência de campo Usuki, no Japão, 
foi pensado de forma a valorizar a bela paisagem 
das montanhas de 600 metros de altura conside-

rando a topografia do terreno. O edifício de apenas 100 
metros quadrados aparece como uma inclinação de cerca 
de 24 graus que não é nem um telhado nem uma parede 
e que permite aos usuários experimentarem as vistas dos 
diferentes níveis com uma sensação de movimento dife-
rente de se utilizar uma escada.

Possibilita ainda subir lentamente e se movimentar no am-
biente externo e na paisagem, sentar-se ou deitar-se para 
observar e apreciar o cenário bucólico das montanhas, 
planícies e do céu estrelado. Já a vista no interior da casa 
foi potencializada com grandes fechamentos em vidro. O 
projeto arquitetônico é da Kenta Eto Architects e projeto 
estrutural da Yousuke Kimura.

Vista em todos 
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