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Vivemos em um país onde o sol é protagonista e faz parte de nossas vidas. Queremos 
aproveitar o seu melhor. Por isso, a linha de vidros de proteção solar VIVIX Performa 
é perfeita para o Brasil. Desenvolvido com alta tecnologia, o produto proporciona um 
revestimento de altas resistências mecânica e química. Devido ao seu processo produtivo, 
VIVIX Performa garante a homogeneidade de cor ao longo da chapa, mesmo em diferentes 
campanhas, possibilitando a reposição de peças sem variação de tonalidade. 

VIVIX Performa, brasileiro de sol a sol. 

www.vivix.com.br

 Bloqueia 4x mais a entrada de calor 
  Contribui para a redução no consumo de energia elétrica
  Protege móveis e objetos, bloqueando até 99,6% dos raios UV
  Oferece mais privacidade 
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VIVIX 
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O temperado é um dos tipos de vidros mais utilizados no mercado e 
extremamente resistente. Porém, falhas no processo de têmpera 
podem ocorrer, causando manchas, ondulações e até fragilidade. O 

vidraceiro pode identificar estes defeitos no recebimento e responsabilizar 
a têmpera, se for o caso, evitando prejuízos posteriores. Em ‘Fique por Den-
tro’, especialistas orientam sobre os defeitos que podem ocorrer e tolerân-
cias determinadas pela norma técnica. 

O vidro é um material muito seguro, mas frágil. Acidentes podem danificar 

a peça e causar ferimentos. Um manuseio e transporte do vidro é essencial, 

pela segurança e pelos prejuízos com a possível perda do material. Em ‘Pro-

dutos’, selecionamos algumas dicas de transporte do vidro e indicamos al-

guns veículos que podem ser utilizados para este tipo de circulação. 

Estruturas indispensáveis de segurança, os guarda-corpos muitas vezes são 

feitos de vidro, com o objetivo de trazer mais leveza e modernidade aos pro-

jetos. Confira em ‘Tendências e Tecnologias’ alguns projetos que se destacam 

pela aplicação do guarda-corpo de vidro e as principais tendências deste seg-

mento, que variam entre mínima interferência visual com destaque para as 

ferragens com designers modernos e inovadores. 

Nesta edição trazemos duas novidades que têm o intuito de auxiliar o vidra-

ceiro na gestão de suas carreiras e principalmente orientar quem pretende 

seguir no empreendedorismo com sua própria vidraçaria. Além de trazer his-

tórias de vidraçarias de sucesso e o passo a passo dos desafios enfrentamos 

em ‘Empresas e Negócios’, criamos uma nova seção chamada ‘Seu Negócio’, 

na qual publicaremos dicas de gestão de uma vidraçaria. 

Você confere ainda uma entrevista com o diretor de marketing de umas das 

principais fabricantes de vidro, a Guardian, que assumiu recentemente tam-

bém o departamento comercial da empresa. Veja ainda projetos inspiradores 

nas seções ‘Arquitetura e Vidro’ e ‘Vidro e Design’, e a participação dos vidros 

nas principais mostras de arquitetura.

Boa Leitura!
Tatiane Mouradian - Editora



NOVIDADE

KIT MARQUISE 

CÓDIGOS E TAMANHOS: 
1000MM - 03.40.080 | 1500MM - 03.40.081 |
2000MM - 03.40.082 | 3000MM - 03.40.083

REFERÊNCIA EM FERRAGENS E
ACESSÓRIOS PARA VIDRO, A
WR GLASS LANÇA MAIS UMA
NOVIDADE NO MERCADO
VIDREIRO.

FÁCIL FIXAÇÃO, NÃO
NECESSITA DE FURAÇÃO, 
PERMITE UTILIZAÇÃO COM LED
E DESIGN ARROJADO. 
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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* |

Uma das vantagens em marketing digital é a 
possibilidade de mensurar os resultados para 
redimensionar as ações quando necessário 

mudar a estratégia. O ROI é uma dessas métricas e sig-
nifica “return on investment”, ou seja, retorno sobre 
o investimento. Assim, é possível mensurar quanto a 
empresa ganha ou perde com os investimentos feitos 
nos canais de comunicação. 

Indicador eficaz, serve para calcular todos os ti-
pos de investimento, não somente no ambien-
te virtual, como em campanhas de marketing 
diversas, eventos e até em infraestrutura da 
empresa. Este dados são de extrema importân-
cia para planejar futuras ações, pois já se sabe 
quais investimentos trazem mais resultados e 
qual o tempo de retorno de cada uma. 

Para calcular o ROI é preciso considerar valor in-
vestido na ação (custo) e a receita obtida com 
essas ações (retorno financeiro) através de uma 
simples fórmula matemática. Basta considerar a 
receita menos o custo e dividir o resultado pelo 
custo. Se quiser saber o valor do retorno em 
porcentagem é só multiplicar o resultado ob-
tido por 100. Por exemplo, se sua receita é de 
30 mil reais e você teve um custo de 3 mil reais 
(30.000 - 3.000 = 27.000 - 27.000/3.000 = 9), seu 
ROI é de 9 x 100 = 900%. 

Entretanto, sozinho o ROI não diz nada, é preci-
so analisar estes dados. Utilizado da maneira cor-
reta, o ROI auxilia nas metas da empresa. Com 
base nos números calculados, é possível analisar 
quais ações que não deram resultados para dis-
pensá-las da estratégia de comunicação. O ROI 
permite isso, que não gaste mal o dinheiro de 
sua empresa,e otimiza os investimentos.

Em contrapartida, eliminando investimentos 
que não dão resultado, você pode aplicar me-
lhor esses valores disponíveis em comunicações 
que deram os melhores retornos, alinhando 
para melhorar ainda mais estes resultados. Um 
dos aspectos mais importantes dessa métrica é 
que incorporado ao plano de marketing torna-
-se um instrumento permanente de obtenção 
de melhores resultados e aprimoramento em 
suas campanhas.

Você sabe o que é ROI e 
COMO CALCULÁ-LO?



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

• Máquinas de última geração;
• Atende todas as necessidades de produção;
• Baixo custo de componentes e peças;
• Baixo custo de investimento;
• Baixo custo de manutenção. ESTAMOS

PRESENTES 
EM TODA
AMÉRICA DO SUL



10  www.vidroimpresso.com.br

Online

/revistavidroimpresso /revistavidroimpressoEncontre-nos nas redes sociais:

Acesse:

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

10  www.vidroimpresso.com.br

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

Acesse a edição atual e as anteriores em: 
https://vidroimpresso.com.br/edicoes

Classificados  
Vidro Impresso
Você pode anunciar gratuitamente acessórios, 
equipamentos e máquinas usadas no 
Classificados Vidro Impresso, assim como 
buscar os produtos de seu interesse, em  
http://vidroimpresso.com.br/classificados
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arquitetura e vidro

Pérgolas 
   DESLIZANTES
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Terreno de 500m2 foi murado em seus limites para 
a residência voltar-se para um pátio central com 
jardim e piscina com o intuito de provocar um 
diálogo entre o espaço interno e externo. O projeto 
também trouxe a sensação de amplitude na casa 
com apenas 160m2 de construção

Terreno de 500m2 foi murado em seus limites  

para a residência voltar-se para um pátio central 

com jardim e piscina com o intuito de provocar  

um diálogo entre o espaço interno e externo.  

O projeto também trouxe a sensação de amplitude 

na casa com apenas 160m2 de construção
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arquitetura e vidro

Neste projeto da FGMF Arquitetos a implantação 
é a peça chave para atender aos requisitos dos 
clientes. O programa é razoavelmente simples e 

a casa foi dividida em pequenos volumes posicionados 
em locais estratégicos dentro do terreno. “O cliente, um 
professor, é especializado na área de inovação da tecno-
logia e desejava algumas soluções diferentes do usual. Já 
sua mulher preferia uma casa mais simples, tradicional, 
mas que tivesse muita relação com o terreno”, descreve 
a equipe do escritório.  

O terreno de 500m2 foi murado em seus limites e com 
isso a casa passou a voltar-se para si e para um pátio 
central. A ideia, de acordo com a FGMF Arquitetos, é 
provocar um diálogo entre o espaço interno e externo. 
“Ao murar o terreno e implantar a casa em diferentes pe-
quenos blocos dentro do terreno criamos interessantes 
tensões entre o construído e não construído, dando ca-
racterísticas diferentes a esses espaços”. 

A casa de 160m2 
ganha a sensação 
de amplidão de 
uma casa de 500m2



O limite da construção passou a ser, para o observador, 
os muros do terreno e não mais apenas as paredes da 
construção. Essa mudança de percepção é fundamental; 
a casa de 160m2 ganha a sensação de amplidão de uma 
casa de 500m2 . Para intensificar essa sensação espacial 
e o objetivo do jardim fazer parte da residência propria-
mente dita, os muros são lavados de luzes a noite, sem-
pre surgindo como o limite da construção. 

O posicionamento dos volumes da residência na implan-
tação seguiu um padrão pré-determinado de modulação. 
Vigas metálicas foram posicionadas acompanhando essa 
modulação e seguindo sempre até o limite dos muros, 
onde também são apoiadas. As vigas possuem múltiplas 
funções: travamento das paredes estruturais pré-molda-
das em concreto, acabamento das calhas e coberturas 
metálicas e organização espacial dos diferentes volumes 
que compõem a casa. 

No entanto, elas também funcionam como trilhos sus-
pensos para que pérgulas e coberturas possam se mover 
de uma ponta a outra do terreno conforme o desejo do 
morador. A possibilidade de modificar o sombreamento 
e proteção de partes diferentes da residência conforme 
a ocasião ou necessidade do morador é outro artifício de 
apreensão do espaço externo como elemento construído 
e parte do dia a dia dos moradores. 
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Fechamentos em vidro e uma piscina com espelho 
d’água meticulosamente implantados fecham a composi-
ção dessa residência que, apesar de simples e sintética, 
revela uma grande gama de informações e sensações di-
ferentes para o morador, tornando-se quase um ensaio 
sobre possibilidades arquitetônicas. Foram utilizados em 
diferentes aplicações vidros incolores e transparentes 
temperado de 8mm. As chapas possuem dimensões de 
2.450mm x 2.500mm e 2.450mm x 1.250mm, aplicadas 
no sistema sem caixilho (tipo “blindex”) com  ferragens 
cromadas. 

“O uso do vidro foi fundamental no projeto deste tra-
balho. Desejavamos criar uma obra baseada em duas 
questões fundamentais: a interatividade do proprietário 
com a obra e as relações dos usuários e visitantes com 
a percepção espacial. A interatividade do usuário com a 
obra se deu através da manipulação da localização das 
pérgolas e coberturas deslizantes, e seu uso é associado 
com seções mais banhadas pela insolação direta através 
do vidro. Já a relação entre o objeto construído e o terre-
no, questão que leva a mudanças na percepção espacial, 
se dá justamente através das transparências que o vidro 
proporciona”, descreve a equipe da FGMF Arquitetos.
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arquitetura e vidro
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A composição dos volumes foi baseada 

em medidas de 10 metros, cria uma faixa 

principal construída, composta por dois 

pavimentos, e uma faixa livre, ocupada 

apenas por volumes no pavimento térreo  

que configuram o pátio interno da casa
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Madeira, pedra natural e concreto, combinados em 
diferentes paginações e texturas, se associam à 
volumetria de cuidadosas e sutis angulações da 

residência NSN, projetada pelo Biselli Katchborian Arquite-
tos e construída em um lote com geometria regular e pla-
no, em um condomínio fechado de Curitiba (PR).

O projeto trabalhou a ideia de dividir o terreno em duas 
faixas iguais de 10 metros no sentido longitudinal, de 
modo a criar uma faixa edificada e outra não. A primeira 
recebe a maior parte a ser edificada, enquanto a segunda 
é reservada para a área verde e volumes menores da sala 
de TV e da churrasqueira, configurando um pátio interno, 
ideia solicitada pelos clientes em etapa inicial do projeto.

No térreo, área social da casa, onde estão a sala de jantar, 
sala de estar e copa, livre de pilares em seus 10 metros de 
vão, abre-se completamente para o pátio com o jardim in-
terno. O volume, em concreto moldado “in loco”, vence o 
vão central e oferece um balanço na frente da casa junto à 
rua para abrigar os automóveis. 

Foram utilizados na abertura vidros temperado de 6.400mm 
x 2.550mm encaxilhados em perfis de alumínio com pintura 
eletrostática preta e acabamento fosco, vedados com silico-
ne especial. “O vidro contribuiu no fechamento e em jane-
las nos mais diversos tamanhos. A caixilharia da sala de estar 
pode ser totalmente recolhida, abrindo o ambiente por intei-
ro para o pátio da área externa e ampliando a área social da 
residência”, afirma o responsável pelo projeto. 

Na circulação do primeiro pavimento os projetistas aplica-
ram vidros Channel Glass jateado, pois não era necessário 
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transparência ou ventilação no ambiente, 
apenas translucidez. Aos fundos encontra-
-se a área de serviço e a frente a circulação 
vertical. No pavimento superior desenvol-
ve-se o setor íntimo, comportando dois 
dormitórios com um terraço, duas suítes, 
roupeiro, escritório e sala íntima.
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papo diretopapo direto

Quais foram os principais desafios e conquistas dos 
quais participou em sua trajetória na empresa?

Os lançamentos de produtos das linhas SunGuard® e In-
Glass® foram marcos importantes neste período, especial-
mente o Espelho Guardian Evolution®. O espelho é Top of 
Mind entre arquitetos há 16 anos consecutivos, e manter o 
status da marca é uma das minhas principais responsabi-
lidades. Mais recentemente, lançamos o vidro de controle 
solar Guardard ClimaGuard SunLight® e estamos entusias-
mados em compartilhar isso com nossos clientes de manei-
ra nova e criativa.

 

Durante o período em que estive na sede da empresa nos Es-
tado Unidos, entre 2016 e 2017, fui responsável pela imple-
mentação de uma solução de CRM (Customer Relationship 
Management) global, que ajudou a aumentar a eficácia da 
força global de vendas. Agora, meu maior desafio é liderar 
uma talentosa equipe de vendas na América do Sul, além de 
desenvolver novas estratégias e projetos de marketing.

 

Conte sobre sua nova atuação na área comercial e por 
que acumula hoje as duas funções? Pode contar alguma 
mudança que irá implementar ou novos planos?

Nesses seis anos de Guardian, adquiri grande conheci-
mento sobre o mercado vidreiro e sua dinâmica. Estar à 

NOVA 
GESTÃO
Responsável pelo departamento 

de Marketing da Guardian Glass 

desde 2013, Renato Sivieri passou 

a assumir recentemente também 

a diretoria comercial da empresa. 

O executivo, que é graduado em 

Propaganda e Marketing pela 

Universidade Paulista (UNIP), 

com MBA em Marketing pela 

Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM), fez sua carreira 

no segmento da construção civil 

em grandes empresas do setor por 

16 anos. À revista Vidro Impresso, 

contou um pouco de sua trajetória 

em uma das maiores fabricantes 

de vidro e sobre os desafios do 

mercado vidreiro. 

frente das diretorias de marketing e comercial trará uma 
sinergia importante para os negócios, especialmente, na 
estratégia de relacionamento com o cliente, que faz par-
te da cultura da empresa. Sempre tivemos a preocupação 
de estar ao lado do cliente para ajudar no crescimento de 
seu negócio e continuaremos a nos esforçar para ser o 
parceiro preferido para soluções em vidros.

 

Qual sua opinião em relação a alguns desafios que o 
setor vidreiro enfrenta nos últimos tempos, como fal-
ta de mão de obra qualificada, aumento da matéria-
-prima, diminuição da demanda na construção civil, 
entre outros?

Os desafios do nosso setor, assim como em todos os ou-
tros, são constantes. Seja em tempos de alta demanda ou 

Renato Sivieri
Diretor comercial e de marketing  
da Guardian Glass
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de baixa demanda, nos esforçamos para atender ou exce-
der as expectativas do cliente. Entendemos a necessidade 
de nos reinventar, melhorar continuamente nossos produ-
tos e processos, sem perder de vista as necessidades dos 
clientes e a atenção ao negócio.

 

Quais são os desafios hoje da indústria vidreira?

Não é tanto um desafio, mas acreditamos que há uma 
oportunidade de aumentar o consumo per capita de vidro 
no Brasil, que atualmente gira em torno de 8 kg por ano. 
Este volume ainda é muito pequeno quando comparado 
com a Europa (18 kg) e os Estados Unidos (15 kg). Acredi-
tamos que este aumento no consumo pode ocorrer devido 
ao uso de vidro de maior valor agregado, educando cons-
trutores e arquitetos sobre as vantagens do alto desempe-
nho do vidro de controle solar.

 

Qual sua expectativa em relação à demanda no setor e 
melhoria do cenário econômico como um todo?

O ano começou com expectativas otimistas, mas que não 
se confirmaram após a retração do PIB no primeiro tri-
mestre. Embora a confiança do mercado tenha sido abala-
da, continuamos acreditando que o País possa recuperar 
a estabilidade e o caminho do crescimento. As opera-
ções no Brasil continuam sendo muito importantes para 
a Guardian Glass, já que temos duas fábricas de vidro no 
País. Como disse anteriormente, há muito espaço para o 
crescimento do consumo de vidro. Nossos recentes in-
vestimentos para reparar o forno de vidro float em Porto 
Real (concluído com sucesso em janeiro do ano passado), 
o aumento da frota de caminhões e a expansão do par-
que de embalagens demonstram nosso total comprometi-
mento com a região.

 

A Guardian tem planos de expansão da capacidade 
produtiva ou de ampliação do portfólio?

Os planos de desenvolvimento sempre existem, especial-
mente, com foco em agregar novos produtos e novos ser-
viços. Neste ano já ampliamos nosso portfólio com o novo 
vidro SunLight, da linha ClimaGuard, e continuamos olhan-
do novas oportunidades.

 

O mercado da construção tem ousado cada vez mais 
em seus projetos e essa criatividade é acompanha-
da pelas novidades tecnológicas, com vidros cada vez 
mais funcionais, que a indústria oferece. Como a Guar-
dian busca trazer novas soluções e quais são os princi-
pais desafios nesse processo?

A Guardian possui uma equipe técnica dedicados a encon-
trar as melhores soluções alinhadas a esta transformação 
no setor. São profissionais de especificação que estão à 
disposição de construtores, processadores e arquitetos, 
e auxiliam em projetos ousados do ponto de vista da 
pesquisa de design e desempenho. Por meio de estudos 
avançados, somos capazes de garantir que o projeto nas-

ça com segurança, sem limitar a criatividade. O vidro Clima-
Guard SunLight® é um dos nossos produtos que materializa 
esta busca por inovação. Com uma estética bastante neu-
tra, o produto é capaz de bloquear duas vezes mais calor 
que um vidro comum e atende, principalmente, as deman-
das de um segmento mais conservador e tradicional, que é 
o caso do residencial.

 

Acredita que ainda falta conhecimento, tanto para pro-
fissionais como para o público final, sobre as possibili-
dades que o vidro traz e suas tecnologias agregadas?

A falta de conhecimento sobre o vidro e seus benefícios 
ainda é um desafio para o setor. Por isso, nos últimos anos 
investimos em diversas frentes para ampliar o leque de in-
formação para os diversos públicos.

 

A Guardian tem algum projeto de ampliação deste tipo 
de conhecimento ou de capacitação dentro do setor?

Desde o ano passado, promovemos o road show “Circui-
to de Palestras Guardian”, voltado aos vidraceiros. Só em 
2018, reunimos quase 1.000 profissionais em sete cidades, 
levando palestras sobre o portfólio de vidros e espelhos 
das linhas InGlass® e SunGuard®, os diferenciais de cada 
produto, tendências no uso de vidros e espelhos na arqui-
tetura e decoração, bem como dicas para os vidraceiros 
otimizarem seus negócios. Também realizamos encon-
tros periódico com arquitetos, visitas à fábrica, palestras 
e eventos, como webnários, o Glass Façades Day e o Ar-
chGlass. Na Glass South America, por exemplo, investimos 
em um estande mais interativo com ações e informações 
sobre o vidro.

 

Outra iniciativa foi a criação de um canal de comunica-
ção com os vidraceiros, via WhastApp, pelo número (11) 
95640-9512. Os profissionais podem se cadastrar para 
receber dicas sobre vidros e espelhos, além de informa-
ções de produtos das linhas InGlass® e SunGuard®. Além 
disso, nossa produção de conteúdo nas redes sociais, que 
também é uma plataforma de educação, impacta nossos 
68 mil seguidores. Em nosso canal no YouTube (Guardian 
Vidros Brasil) é possível encontrar dicas sobre vidros de 
controle solar, decoração, instalação, especificações e ou-
tros temas.

 

Em que aspectos o setor vidreiro, em cada parte da ca-
deia, evoluiu e o que ainda precisa ser melhorado?

A cadeia como um todo ganhou mais conhecimento sobre 
a aplicação das novas tecnologias em vidro e seus benefí-
cios. Os vidros de valor agregado estão se tornando mais 
populares e isso trará um grande impulso para a indús-
tria. Além disso, há uma consciência maior, especialmente, 
quanto a segurança no processamento, instalação e no uso 
do vidro. Estes avanços foram muito positivos, e temos que 
continuar investindo em conhecimento para toda a cadeia 
nos próximos anos.
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 Transporte  

DO VIDRO
Apesar de resistente, o vidro também é um material 
frágil. Por isso, seu transporte e manipulação requerem 
cuidados especiais para garantir a integridade das 
peças e a segurança, pois uma lasca não compromete 
somente a estética do material, vidros com lascas 
podem apresentar quebra espontânea. Este dano pode 
gerar prejuízos para o profissional ou comprometer 
a segurança da futura obra. Para um manuseio 
e transporte corretos é preciso seguir algumas 
recomendações. Selecionamos algumas dicas de como 
transportar as chapas de vidro de forma segura e 
sugerimos quais são os veículos mais utilizados por 
vidraçarias, indicando algumas marcas e modelos 

Ford Ranger
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Veículos para transportes e caminhões, de diferentes 
portes, são basicamente divididos por potência e ca-
pacidade de peso que suportam e pelo seu tipo de 

carroceria, que podem ser abertas ou fechadas, no estilo 
baú. Como o vidro é um item que pode molhar, é mais pro-
veitoso utilizar carrocerias abertas para ter um espaço maior 
para carregar e descarregar sem danificar sem aspeças. A es-
colha do veículo vai depender da quantidade e peso de car-
ga que habitualmente a vidraçaria precisa transportar.

Vidraçarias geralmente possuem para circulação do dia a 
dia de cargas menores veículos utilitários com a carroceria 
aberta, como pickups e caminhonetes. São carros que po-
dem mais facilmente circular em área urbana e suportam 
em média 1,2 tonelada. Alguns dos modelos disponíveis no 
mercado são o Strada (Fiat), Saveiro (Volkswagen) e Mon-
tana (Chevrolet), todos de pequeno porte. Exemplo de pi-
ckups médias e grandes são o Toro (Fiat), S10 (Chevrolet), 
Ranger (Ford) e Frontier (Nissan). 

Saveiro
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Se a demanda da vidraçaria for obras de maior porte, há ca-
minhões menores, que podem circular nas cidades, os Veícu-
lo Urbano de Carga (VUC), que possuem largura máxima de 
2,2 metros e comprimento de até 6,3 metros. Carregam em 
média 3 toneladas de carga. Um exemplo são os modelos da 
Mercedes-Benz, Sprinter 415 CDI, Accelo 815 e Accelo 1016. 
A Ford possui o Cargo 816 e a Volkswagen o Delivery 11.180.

Cada município possui suas próprias normas de restrição e 
vale pesquisar mais para saber se o destino e a origem da 
sua carga possuem alguma regulamentação como essa. Na 
cidade de São Paulo, por exemplo, de acordo com a Porta-
ria 031/16, para conseguir a Autorização Especial de Trânsito 
para Caminhões e ser classificado como um VUC, o veículo 
deve ter largura máxima de 2,2 metros, comprimento máxi-
mo de 7,2 metros e limite de emissão de poluentes. 

Também conhecido como caminhão semi-pesado, o cami-
nhão toco possui dois eixos e tem capacidade máxima de 
carga de 6 toneladas, com peso bruto de até 16 toneladas, 

e comprimento máximo de 14 metros.  Um exemplo é o 
Constellation 24.280 (Volkswagen)  e o Atego 2425 (Merce-
des-Benz). Para cargas especiais ou demandas não rotineiras 
para as quais não há a necessidade de investimento em mais 
veículos e de grande porte, existem empresas especializadas 
no transporte de cargas específicas. Um exemplo é a Vidro 
Jumbo, que possui toda a estrutura para vidros com muitas 
toneladas e se responsabiliza pela integridade da carga. 
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Delivery 11.180 da Volkswagem
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A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

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

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

Enviamos para todo o Brasil!

Chapas e Acessórios para Box Comum Escovas de Vedação

Tela Mosquiteiro Nylon e Fibra de Vidro Silicone Acético/ Neutro

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

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

A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

Há mais de 20 

anos no mercado

• É preciso proteger as bordas do vidro, com papelão, por exemplo.

•  É fundamental que os vidros também sejam transportados sempre na vertical por 

ordem decrescente de tamanho. 

•  Primeiro coloque os vidros maiores, depois as chapas médias e, por último, as 

menores. 

•  Para tal atividade é necessário utilizar equipamentos especiais, como carrinhos e 

cavaletes adequados para apoio do material em segurança. Ao utilizar cavaletes, 

envolva com borrachas todas as partes que terão contato com o vidro. 

•  Na base, opte pela borracha do tipo duas lonas e para os encostos escolha 

borrachas macias. Os encostos de ferro também são utilizados no transporte 

deste tipo de material, sendo recomendado para espelhos e vidros laminados. 

•  É importante verificar a amarração das escoras frontais e a fixação dos encostos, 

que devem ter o seu movimento obstruído durante o transporte, por meio da 

fixação de pranchas de madeira na base da carroceria do caminhão. 

•  Fique atento às novas regras de amarração de cargas, em vigor desde janeiro 

deste ano. Criada em 2015, lei do Contran – Resolução 552 estabelece que as 

cargas devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no 

compartimento de carga para evitar possíveis movimentações. 

•  As amarrações não podem ser feitas do lado de fora do veículo de transporte, 

é preciso prender a carga através de equipamentos considerados mais seguros, 

como ganchos adaptados, cabo de aço, corrente ou uma cinta específica de carga.  

Porém, o uso de cordas é permitido para fixação da lona de cobertura. 

•  A resolução define que as novas carrocerias de madeira deverão ser construídas 

com madeiras de alta densidade e resistência, com fixadores metálicos de perfil 

U que comprovadamente resistam às forças solicitadas. A regra indica que deve 

ser utilizado algum tipo de cinta de amarração de carga, correntes ou cabos de 

aço. A resistência desses acessórios deve ser, no mínimo, duas vezes maior que 

o peso da carga. 

•  As barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separado-

res, bloqueadores e protetores poderão ser utilizados como dispositivos adicionais. 

•  Durante o transporte, que geralmente é feito por caminhões, que precisam 

estar regulamentados e conduzidos por profissionais, deve-se evitar quaisquer 

freadas bruscas ou arrancadas violentas, cruzar suavemente lombadas e valetas e 

conduzir por estradas acidentadas com máxima atenção, em velocidade reduzida. 

•  Evitar torções nos eixos do veículo para não torcer a carroceria e proteger toda a 

carga com lonas também são precauções fundamentais. 

Cuidados para garantir a  
integridade das peças
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Flash
Cebrace celebra 45 anos e anuncia primeiros passos para C6
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A fabricantes de vidros Cebrace comemorou, na noite do 
dia 23 de maio, em São Paulo, 45 anos de mercado em um 
encontro com clientes e colaboradores. Durante o evento, 
Leopoldo Castiella, membro da Diretoria-Executiva da em-
presa, falou sobre o futuro do vidro no Brasil, ressaltando 
o DNA de inovação da Cebrace ao olhar sempre à frente na 
busca por fabricar produtos que apresentam soluções ao 
mercado nacional por meio da melhor tecnologia do mun-
do. Ele reforçou a responsabilidade da empresa com o mer-
cado de amanhã, por meio da capacitação do setor vidreiro 
e do foco no fortalecimento de toda a cadeia. 

 

Em seguida, Reinaldo Valu reforçou o olhar otimista sobre 
o cenário atual de incertezas na economia brasileira, pas-
sando uma mensagem de confiança da Cebrace para en-
frentar os desafios do mercado. O executivo destacou ain-
da a importância da união do setor em prol dos mesmos 
objetivos. Na sequência, foi apresentado um vídeo come-
morativo dos 45 anos da empresa. No encerramento do 
discurso, Castiella anunciou que a Cebrace recebeu recen-
temente a liberação ambiental para a construção do C6 e 
também para o reparo do C2. 

A fabricante de embalagens de vidro Verallia inaugura uma 
das mais modernas e estruturadas plantas industriais para 
fabricação de embalagens de vidro no mundo, em Jacutin-
ga, em Minas Gerais. Com investimento superior a 77 mi-
lhões de Euros (cerca de 330 milhões de reais), a fábrica 
atenderá os segmentos cervejeiro, alcoólico e vinícola com 
garrafas nas cores âmbar e verde. Em fase de testes, a fábri-
ca será inaugurada oficialmente em julho de 2019. 

 

Além de Jacutinga, a Verallia mantém em operação no Bra-
sil fábricas localizadas nas cidades de Porto Ferreira (SP) e 
Campo Bom (RS), e um Centro de Criações para desenvol-
vimento de novos produtos em São Paulo. Globalmente, a 
companhia possui fábricas em 11 países e atende a mais 
de 10 mil clientes. Em 2018, a Verallia produziu aproxima-
damente 16 bilhões de garrafas e potes de vidros e obteve 
vendas líquidas de 2,4 bilhões de euros.

Verallia inaugura moderna fábrica de embalagens de vidros em MG

Planta da Cebrace em Caçapava
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A Europavision, especializada em vidros para ambientes 

residenciais e comerciais, participa da 33° edição da Casa 

Cor São Paulo, que abriu suas portas no dia 28 de maio e 

permanece até 4 de agosto, no Jockey Club de São Paulo. 

A empresa marca presença no ambiente Living Gourmet, 

assinado pelas arquiteta Anete Weber e Rafaella Mar-

ques, um espaço amplo e arrojado, que imprime uma de-

coração moderna e atemporal, para receber com confor-

to e personalidade. 

 

Para o espaço, a marca utilizou no painel da televisão o 

vidro reflecta, que deu um resultado incrível ao local. O 

produto escolhido atua como espelho e traz muitas vanta-

gens, tais como, bloqueio de até 99% de raio V, diminui a 

parte de danos aos móveis e utensílios interno da residên-

cia, além de amenizar em 70% o calor do ambiente, o que 

deixa a temperatura mais agradável e ajuda na economia 

de energia.

A famosa e premiada série de televisão britânica Black Mir-

ror, criada por Charlie Brooker e transmitida pela platafor-

ma Netflix, teve “La Casa Del Desierto” (A Casa do Deserto), 

da Guardian Glass, como um dos seus cenários marcantes 

no lançamento dos novos episódios da quinta temporada. 

Localizada no Deserto de Gorafe, na província de Granada, 

na Espanha, A Casa do Deserto surge no enredo do capí-

tulo 2, “Smithereens”, como o local ideal para fugir de um 

mundo onde tudo se encontra conectado, em rede, estrela-

do por Topher Grace (Homem Aranha 3).

 

A Casa do Deserto é um projeto pioneiro criado com o ob-

jetivo de testar os produtos e soluções da Guardian Glass 

nas condições climáticas mais extremas e, assim, demons-

trar a importância de selecionar o tipo de vidro mais ade-

quado para as janelas de qualquer casa. Esta única e sin-

gular casa foi já escolhida em mais de uma ocasião para 

outras filmagens de publicidade, moda e fotojornalismo, 

colaborando com grandes produtoras, empresas e marcas 

que encontraram nela um lugar único para alcançar e inspi-

rar seu público.

Episódio de “Black Mirror” é gravado em 
“La Casa Del Desierto”, da Guardian Glass 

Ambiente da WM Arquitetura na  
Casa Cor SP possui vidro de controle solar  
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O VIDRO TEMPERADO É UM MATERIAL 

RESISTENTE, MAS, ALGUMAS FALHAS NO 

PROCESSO DE TÊMPERA PODEM CAUSAR MAIS 

FRAGILIDADE E, PRINCIPALMENTE, MANCHAS 

E ONDULAÇÕES. ENTENDA QUAIS SÃO OS 

POSSÍVEIS DEFEITOS E QUAIS AS TOLERÂNCIAS 

DETERMINADAS PELA NORMA TÉCNICA



www.vidroimpresso.com.br  37

Temperado  
IMPERFEITO

O processo de têmpera é destinado 

a aumentar a resistência do vidro em  

variações térmicas e mecânicas. Em 

seguida, o vidro passa então por 

um procedimento de resfriamen-

to de alta pressão através uma sé-

rie de bicos em posições variadas. 

“Neste processo, a temperatura do 

vidro deve ser reduzida de forma a 

gerar uma tensão em compressão, 

onde as superfícies e topos do vidro 

se contraem com o resfriamento e 

empurram para dentro pressionan-

do o miolo do vidro ainda aque-

cido, que por sua vez, está em ex-

pansão. Dessa forma é criada uma 

força de tensão em compressão, 

fazendo com que o vidro eleve sua 

capacidade de flexão e resistência 

a temperaturas maiores”, descreve 

Rodrigo Seixas Guerrero, diretor de 

Operações da Cyberglass.
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Quebras espontâneas?
O vidro temperado é um material muito resistente, inclusive 
a choques mecânicos. Entretanto, por alguma falha no pro-
cesso de têmpera, de instalação ou uso incorreto, pode apre-
sentar quebra espontânea como relatado por alguns usuá-
rios. Um dos principais motivos para esta ocorrência pode ser 
a presença de partículas de sulfeto de níquel (NiS) na massa 
do vidro float, que não são visíveis e, portanto, não são de-
tectáveis durante o processo de fabricação. Uma vez que o 
vidro é instalado, o níquel sulfeto é aquecido por energia 
solar e pequenas rachaduras podem se desenvolver a partir 
da inclusão. Se essas rachaduras penetrarem na camada de 
tensão do vidro temperado, a liberação de energia resultante 
fará com que o vidro se quebre espontaneamente. 

“Inclusões de níquel sulfeto não é um fenômeno novo, na 
verdade, ele é conhecido e estudado por processadores de 
vidro há mais de 50 anos. Para reduzir o risco de quebras 
espontâneas, o vidro temperado deve passar por um pro-
cesso chamado Heat Soak Test (HST), um tratamento térmi-
co complementar à tempera, destinado a eliminar os vidros 
que apresentam risco de quebra espontânea por inclusão de 
níquel sulfeto. Este processo já é requisitado nos principais 
projetos internacionais e em muitos países são exigidos por 
norma. O processo de HTS é opcional e pode ser contratado 
pelos clientes no momento da compra”, explica Renato San-
tana, quality control da Glassec Viracon.

 

Em relação à mudanças de temperaturas, quando processa-
do adequadamente e em condições normais de instalação, 
o vidro temperado suporta variação térmica na peça de até 
200°C, sendo o produto indicado quando há riscos de que-
bras por estresse térmico. “Para se ter uma ideia, em nossa 
rotina de testes no laboratório, elevamos a temperatura a 

BAIXA QUALIDADE DA 
BORDA E DANOS NAS 
BORDAS DURANTE A 
FABRICAÇÃO TORNAM O 
VIDRO MAIS PROPENSO 
A QUEBRAR.   QUEBRAS 
ESPONTÂNEAS PODEM 
OCORRER  PELA 
PRESENÇA DE SULFETO DE  
NÍQUEL NA MASSA DO 
VIDRO FLOAT, MAS ISSO 
RARAMENTE ACONTECE 
E AS PARTÍCULAS PODEM 
SER DETECTADAS 
ATRAVÉS DE UM TESTE, 
QUE NÃO É EXIGIDO PELA 
NORMA, MAS PODE SER 
SOLICITADO PELO CLIENTE
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250ºC e colocamos o vidro em água corrente, ou seja, existe 
uma diferença normalmente de mais de 230ºC e dificilmente 
ele estoura. No dia a dia, a aplicação do vidro temperado não 
chegará a tamanha amplitude, então, não considero o cho-
que térmico do vidro temperado”, avalia Guerrero. 

Fragilidade dos cantos e bordas
Quando o vidro temperado sofre danos nos cantos ou bor-
das, as trincas atingem a área de compressão, fazendo com 
que se fragmente por inteiro. Na verdade, os cantos e bordas 
são o ponto fraco de todos os tipos de vidros, mas, em ou-
tros, esses danos podem ficar ocultos por um longo período 
antes das trincas se propagarem. Baixa qualidade da borda e 
danos nas bordas durante a fabricação tornam o vidro mais 
propenso a quebrar. “Para evitar essas quebras, os proces-
sadores devem tomar os devidos cuidados durante todo o 
processo e o instalador deve obedecer os requisitos da NBR 
7199”, ressalta Santana.

“Existe uma força de tensão em compressão, em torno de 
20%, das superfícies e do topo existe uma força que pressio-
na o miolo para dentro, enquanto este está em permanente 
tensão querendo se expandir. Ao bater a borda, esta camada 
limitadora pode ser desprendida, reduzindo a tensão de com-
pressão e fazendo com que o miolo consiga se movimentar, 
o que gera a explosão do vidro. Quanto menor a tensão su-
perficial residual, menor a resistência à choques mecânicos, 
flexão e amplitudes térmicas. É a tensão imputada no vidro 
que dita sua resistência”, esclarece o diretor de Operações da 
Cyberglass. 

Outros defeitos
Em vidros temperados, os defeitos mais comuns são man-
chas, ondulações e empenamento. Rodrigo Guerrero diz que 
a ondulação é causada pelo excesso de temperatura ou tem-
po do vidro no aquecimento, rolos do forno empenados ou 
desalinhados, corpos estranhos fundidos - roletes sujos com 

micropartículas de vidro ou sujeira em suspensão. Renato 
Santana informa que o empenamento e distorções óticas 
e das bordas ocorrem por falhas no aquecimento e resfria-
mento do vidro durante o processo de têmpera. Já as man-
chas brancas no centro ou nas bordas podem acontecer 
quando o processo de aquecimento está com receita/perfil 
inadequado. 

Outros tipos de manchas podem ser causadas por resíduo de 
estanho ou irisação (ataque químico da água). Se a chapa já 
vier com defeito, o armazenamento incorreto, em um local 
com umidade por exemplo, é um agravante e as manchas 
podem piorar. Outro defeito são as bolhas de ar, porém, há 
uma tolerância de manchas e bolhas por metro quadrado, 
mencionadas na norma ABNT NBR 14.698 - Vidro Tempera-
do. Se for inferior a 3mm e se não houver outras imperfei-
ções no mesmo metro quadrado e do mesmo lado da peça, 
está dentro da tolerância. A norma trata diversos defeitos, 
lineares, riscos, arranhões, defeitos pontuais, como nódoas, 
sujeiras, infundidos e bolhas. Tudo vai depender do tama-
nho e quantidade de defeitos; não são considerados defeitos 
menores que 0,2mm.

Anisotropia
Em relação às manchas coloridas, não raramente são prove-
nientes da anisotropia, que não é considerada como defei-
to de fabricação. O fenômeno conhecido como anisotropia 
é uma característica óptica do vidro temperado inerente ao 
processo de têmpera. A Anisotropia é oriunda do próprio 
tratamento térmico dos vidros temperado ou termo endu-
recido, portanto, uma vez que o vidro recebe qualquer tra-
tamento térmico, as marcas de anisotropia serão inevitavel-
mente integradas ao produto. 

“Anisotropia é uma marca obtida no resfriamento do vidro. 
Pode ser atenuada com o distanciamento e melhor distribui-
ção do ar no processo de têmpera, mas sempre realizando 
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fique por dentro
a medição da tensão superficial pelo GASP, ou realizando a 
fratura de um corpo de prova para comprovar a qualidade 
da têmpera”, sugere Guerrero. “Processadores com equipa-
mento modernos e que possuem experiência em redução da 
anisotropia conseguem reduzir significativamente esse fenô-
meno. Entretanto, não há como estabelecer um limite para 
anisotropia, pois outros fatores potencializam a visualização 
desse fenômeno”, complementa Renato Santana.

Uma vez que o vidro foi tratado termicamente, a luz pola-
rizada que ocorre em dia normal acentua o efeito bi-refrin-
gente deixando principalmente quando o vidro é visualizado 
em determinados ângulos. Vidros mais espessos (8, 10, 12 
mm) e vidros instalados em região litorânea também podem 
deixar a anisotropia mais perceptível.

AS ORIENTAÇÕES SOBRE 

POSSÍVEIS DEFEITOS E 

TOLERÂNCIAS ESTÃO 

EXPLICADAS NA NORMA 

TÉCNICA ABNT NBR  

14.698 - VIDRO TEMPERADO

Manchas provenientes da anisotropia, um fenômeno causado por características inerentes ao vidro
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Olho clínico do vidraceiro
Para evitar os possíveis problemas relatados, é indicado, em 
primeiro lugar, escolher têmperas certificadas, pelo Inmetro, 
por exemplo. “Existem têmperas que não realizam testes de 
fragmentação, portanto, não sabem ao menos dizer se es-
tão com seus produtos dentro das normas de fragmentação, 
não existem processos, rastreamentos, ou seja, pode não ser 
seguro”, comenta o especialista da Cyberglass, ressaltando 
que os defeitos devem ser identificados no recebimento das 
chapas de vidro, pois depois de instalado, podem ocorrer a 
incidência de custos maiores de instalação, insumos e até lo-
cação de equipamento.

O vidraceiro, no momento do recebimento do material, deve 
fazer uma inspeção visual para detectar riscos, bolhas, defei-
tos de bordas, manchas, etc. Caso encontre algum defeito, 
deve recorrer à norma para fazer as medições e entender se 
é aceitável. “Defeitos visíveis como manchas, riscos e bordas 
danificadas, sugerimos sempre que seja detectado no recebi-
mento através de inspeção simples, assim evidencia a ocor-
rência antes mesmo de receber e evita desgaste futuro. Já 

ALGUMAS MANCHAS, 
RESÍDUOS E RISCOS 
SÃO PROVENIENTES DE 
FALHAS NO PROCESSO 
DE TÊMPERA, MAS, SE 
FOREM INFERIOR A 3MM E 
SE NÃO HOUVER OUTRAS 
IMPERFEIÇÕES NO MESMO 
METRO QUADRADO E 
DO MESMO LADO DA 
PEÇA, ESTÁ DENTRO DA 
TOLERÂNCIA. PORÉM, 
MANCHAS COLORIDAS 
GERALMENTE SÃO 
CAUSADAS POR UMA 
CARACTERÍSTICA INERENTE 
AO VIDRO EM UM 
FENÔMENO DENOMINADO 
ANISOTROPIA, QUE NÃO  
SE TRATA PROPRIAMEMTE 
DE UM DEFEITO

O VIDRACEIRO, NO 
MOMENTO DO RECEBIMENTO 
DO MATERIAL, DEVE
FAZER UMA INSPEÇÃO 
VISUAL, EM UM LOCAL COM 
BOA ILUMINAÇÃO E POR 
DIFERENTES ÂNGULOS, PARA 
DETECTAR RISCOS, BOLHAS, 
DEFEITOS DE BORDAS, 
MANCHAS, EMPENAMENTO, 
ENTRE OUTROS. CASO 
ENCONTRE ALGUM DEFEITO,
DEVE RECORRER À NORMA 
PARA FAZER AS MEDIÇÕES E 
ENTENDER SE SÃO ACEITÁVEIS

para defeitos que só podem ser vistos após a instalação, as-
sim que detectado deve comunicar o fornecedor e solicitar a 
inspeção técnica”, afirma Renato Santana.

É importante também limpar o vidro para perceber riscos vin-
dos da beneficiadora ou da fábrica e depois poder ter clareza 
se algum risco foi feito depois da instalação, e em ambien-
tes com boa iluminação, observando por diferentes ângulos. 
É importante fazer a vistoria assim que as chapas de vidro 
chegarem com bastante atenção e observando na claridade, 
porque dependendo do espectro da luz pode ser visível ou 
não as manchas, e como no estoque geralmente não é mui-
to iluminado, acabam passando despercebidos estes defeitos. 
Além da avaliação visual, algumas técnicas com o tato, pela 
ponta dos dedos, podem detectar falhas. Resíduos podem ser 
sentidos pelos dedos.   

Realizar as instalações corretamente, conforme recomenda-
ções da ABNT NBR 7199, evitará problemas, assim como o 
manuseio. São fases do processo que também podem provo-
car danos, mais um motivo para a inspeção ser feita no ato 
do recebimento dos vidros, assim é possível ter certeza que o 
defeito veio da têmpera. “O vidro pode ser produzido corre-
tamente mas estar suscetível dependendo de onde ele é ins-
talado, e sua forma de instalação. O transporte ou manuseio 
não irá alterar o rearranjo molecular do vidro, não irá alterar 
suas propriedades, mas pode gerar defeitos como riscos, las-
cas, etc, para isto recomendamos sempre a armazenagem e 
acomodação de acordo com a ABNT NBR 7.199 e NBR 14.698 
- Vidros Temperados”, sinaliza Rodrigo Seixas Guerrero. 
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empresas e negócios

O vidraceiro Alexandre Gomes dos Santos, 29 anos, 
proprietário da Única Vidraçaria, iniciou sua atu-
ação no segmento vidreiro com apenas sete anos, 

ajudando seu pai nas instalações de vidro. “A nossa vida 
era muito difícil, deixei de estudar para ajudá-lo nas insta-
lações de vidros comum, vidros temperados e esquadrias 
de alumínio. Eu e meu irmão, três anos mais velho, carre-
gávamos os materiais e ferramentas nos ônibus, pois não 
tínhamos condições de comprar um carro, o que só acon-
teceu quando eu estava com 10 anos. Aos 12 já ia para as 
instalações”, lembra.

Aos 17 anos, em 2006, foi trabalhar como cortador de vi-
dros na empresa Vidros do Brasil, onde permaneceu por 

Foco e
PLANEJAMENTO

dois anos, e em seguida atuou como operador de mesa 
automática na Blindex (antiga Kanon). Na sequência foi ins-
talador em uma vidraçaria, a LGA Vidros, por alguns anos, 
depois passou mais dois anos como freelancer para três 
vidraçarias, quando decidiu montar sua própria vidraçaria, 
uma década depois de iniciar no mercado de trabalho, já 
tendo 20 anos de contato com o segmento do vidro e mais 
R$25 mil que economizou para seu objetivo. 

Comprou uma pick-up parcelada, guardou seu capital para 
giro e cadastrou-se como MEI (Microempreendedor Indivi-
dual).  “Decidi montar minha vidraçaria porque vi que iria 
ganhar bem mais dinheiro no mês e me senti preparado 
naquele momento. Aprendi um pouco em cada empresa. 

Alexandre Gomes aprendeu a instalar 
vidros com seu pai desde pequeno, ganhou 
experiência no mercado e depois de anos 
de atuação decidiu montar sua própria 
vidraçaria. Cresceu rapidamente, teve 
muitos funcionários e alta demanda, até 
perceber que dando alguns passos para 
trás poderia ter mais lucratividade
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Com meu pai, a perseverança; na Vidros Do Brasil, disci-
plina; na Blindex, qualidade e processos de trabalho; na 
vidraçaria  LGA aprendi a vender e como freelancer a ter 
organização”, revela. 

Começou na cozinha de sua casa. Era responsável por to-
das as funções do negócio, do atendimento à gestão de 
compras, cobrança e pagamentos à parte de divulgação. 
Além de tudo, fazia as visitas técnicas e instalações, ou 
seja, a execução dos serviços. “Depois de dois meses de 
empresa aberta, contratei um ajudante para me auxiliar 
nas instalações dos vidros e, após quatro meses da em-
presa aberta, minha esposa saiu do antigo emprego para 
vir trabalhar comigo”, conta. Com seis meses de mercado, 
conseguiu alugar uma área de 300m2 em uma movimenta-
da avenida da cidade. 

Planejamento financeiro e bastante divulgação fez Alexan-
dre deslanchar rapidamente. “Na mesma semana comecei a 
entregar panfletos de casa em casa. Com um mês de em-
presa aberta, meu site já estava pronto e passei a divulgar a 
partir dele. Eu mesmo trabalhava nesse site para ele apare-
cer na primeira página do Google. Com uma semana já es-
tava lá, em primeiro lugar, e comecei a ter muitos pedidos 
de orçamentos e serviços”.

O resultado foi a contratação de mais quatro funcionários 
para atender a demanda. O empresário precisou também 
adquirir mais dois carros porque o serviço havia aumenta-
do muito. “Ficamos cinco anos nesse barracão, nesse tempo 
todo conquistamos diversas parcerias com engenheiros, ar-
quitetos, construtoras e órgãos públicos”, conta. 

Recuar para crescer
Com o tempo o empresário notou que o nível dos serviços 
já não estava mais o mesmo, de acordo com seu padrão de 
qualidade. Percebeu que estava crescendo demais e per-
dendo o controle do negócio. Foi quando decidiu reduzir 
a estrutura. “Diminui a área e número de funcionários por-
que estava vendendo bastante, trabalhando muito e lucran-
do pouco. O barracão era muito grande, com um aluguel 
caro, e os funcionários ruins recebendo demais”.

A estratégia funcionou e, mesmo com uma estrutura me-
nor, passou a ter mais lucratividade. “Melhorou muito, em 
torno de 1.000%. Vendemos e trabalhamos menos, mas lu-
cramos bem mais. Hoje somos em menor número de pesso-
as trabalhando, com isso conseguimos ter a qualidade nos 
serviços que eu desejava, mantivemos nossas parcerias e 
conquistamos ainda mais clientes e parceiros”, ressalta Ale-
xandre. 

Os resultados positivos são hoje estar com todas as contas 
em dia, sem reclamações de clientes insatisfeitos e uma ro-
tina mais tranquila. “Ainda consegui começar a investir em 

Sala com espelhos Cebrace 4mm na cor bronze e acabamento 
bisotê, fixados com Cola Tudo da Unifix

Este box de canto foi instalado pela equipe da Única Vidraçaria com 
o kit box Acqua Marine na cor dourada e vidros temperados 8mm
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imóveis dos quais ainda lucro com o aluguel. O desafio hoje 
é mostrar para o cliente que independente do tamanho do 
local e número de funcionários, nós somos grandes sim, 
oferecemos serviços até melhor que antes, conseguimos 
dar uma atenção a eles melhor que antes”.

Entretanto, o vidraceiro planeja crescer novamente, com 
planejamento. “Meus planos são contratar mais dois fun-
cionários, dos quais exijo excelente qualidade, e colocar 
mais uma pick-up na rua com funcionários executando 
mais serviços externos, pois temos em média cem solicita-
ções de orçamentos, muitos dispensados por falta de bons 
profissionais. Quero dobrar nosso lucro sem aumentar as 
preocupações”.

O desafio de gerir pessoas
Essa é uma das maiores dificuldades de Alexandre, encon-
trar mão de obra qualificada, pessoas que saibam execu-
tar o serviço com perfeição. “Toda vez que contrato algum 
funcionário o ensino a trabalhar do meu jeito. Passo o pas-
so a passo de todas as ações do dia a dia, mas dispenso 
se este insistir em não fazer da forma que eu passei. En-
vio um formulário ao cliente após a conclusão dos serviços 
para recebermos dúvidas, sugestões ou reclamações. Só 
contratamos funcionários com mais de 25 anos de expe-
riência”, diz o empresário sobre seu rigoroso controle de 
qualidade. 

Além de manter a qualidade, tanto dos produtos e serviços 
quanto do nosso atendimento, outro desafio é se manter-se 
com uma divulgação intensa da empresa na internet para al-
cançar mês a mês as metas estabelecidas. “Tenho oito sites, 
muitos resultados de pesquisa de algum produto no Google, 
a primeira página só aparece meus sites. Eu faço isso e aca-
bo concorrendo comigo mesmo para no fim fechar o serviço 
pelo preço justo porque há muita desunião da maioria das 
vidraçarias em relação a valores dos serviços”, avalia.

Instalação de divisória utilizou vidro incolor temperado 10mm com 
esquadrias em alumínio preto. As ferragens são da AL Indústria

Box de canto com vidro temperado incolor 8mm instalado com 
kit box Ideia Glass

Guarda-corpo de vidro temperado incolor 8mm com películas 
black-out e esquadrias em alumínios brilhante

Guarda-corpo com vidros laminados de temperados 12mm com 
prolongadores da Ideia Glass
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Seu negócio

Vidraceiro
INDEPENDENTE

Uma situação comum no segmento vidreiro para quem tem pouco capital 

disponível é profissionais iniciarem seus negócios como vidraceiro autônomo 

prestando serviços no local da obra, sem loja física, ou montar um pequeno 

escritório em casa e divulgar a empresa virtualmente apenas, também sem ponto 

comercial. Ser profissional autônomo é um opção, e para tal é necessário emitir 

apenas RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo ou NFS – Nota Fiscal de Serviços 

de Pessoa Física para os serviços realizados, o que é considerado legal e formal. 

Porém, de acordo com Walmir Luis Fuoco, docente de Finanças e Contabilidade do 

Senac São Paulo, o modo ideal consiste na abertura de uma empresa.

MUITOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO VIDREIRO SONHAM 

EM MONTAR SUA PRÓPRIA VIDRAÇARIA, MAS NÃO POSSUEM 

CAPITAL. CONVERSAMOS COM ESPECIALISTAS PARA ENTENDER 

COMO É POSSÍVEL LEGALIZAR UM NEGÓCIO COM POUCO OU 

NENHUM INVESTIMENTO E AUXILIÁ-LOS NESTA QUESTÃO 
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Seu negócio

Primeiros passos
O Portal do Empreendedor sinaliza cada passo, basta se 
cadastrar e seguir as orientações para obter a cidadania 
empresarial e CNPJ. Também há dicas de gestão, assim 
como no portal do Sebrae, em Temas de Gestão – Em-
preendedorismo. “O registro, formalização e legalização 
da empresa exige uma sequência de atividades. Tão im-
portante quanto a parte formal da empresa é o que está 
nas ‘entrelinhas’: qual é a ideia e o modelo de negócio 
que se quer implantar, quais são os problemas do clien-
te que se quer atingir, conhecimento do mercado, como 
obter crédito e financiamento e também um conjunto de 
atitudes e comportamentos empreendedores”, explica o 
analista do Sebrae.

 

Outro passo importante é verificar se o negócio precisa 
de inscrição estadual. Algumas regiões dispensam o MEI, 
mas é preciso verificar, pois cada Estado tem sua legis-
lação própria de ICMS. No Portal do Empreendedor essa 
informação está na parte ‘Já sou MEI’ em dúvidas mais 
frequentes. Fuoco destaca que é importante buscar ajuda 
de um contador ou escritório de contabilidade. “Se for 
na forma de MEI, o próprio microempresário pode, pelo 
Portal do Empreendedor, fazer o registro da empresa. 
Entretanto, tanto para MEI como para uma empresa co-
mum, a ajuda do profissional especializado é recomen-
dada, por conta das diversas obrigações a serem cum-
pridas, inclusive para a elaboração do Contrato Social e 
primeiro instrumento formal da empresa”.

Custos
“É possível estar legalizado sem investimentos iniciais em 
um espaço físico e sem funcionários. Cadastrando-se como 
MEI ou como uma empresa societária é possível utilizar o 
endereço da residência e as empresas não precisam, ne-
cessariamente, de funcionários. Somente para o registro 
não há custos, apenas com contador se utilizar este ser-
viço. Se abrir uma empresa terá as despesas do escritório 
de contabilidade e das taxas da Prefeitura do Município na 
qual a empresa for se instalar. São pequenos valores, atu-
alizados com frequência, mas nada proibitivos. Na consti-
tuição de empresa societária, é necessário utilizar o serviço 
de um contador ou escritório de contabilidade. Os passos 
não são complicados. Entretanto, a falta de prática no pre-
enchimento de guias, documentos e os acessos aos órgãos 
públicos respectivos podem gerar erros que retardarão o 
processo ou gerarão pagamentos indevidos ou despesas 
extras”, afirma o docente do Senac São Paulo.  

“No portal do Sebrae há conteúdos com o passo a passo e 
roteiro para a formalização do MEI – Microempreendedor 
Individual, além de mais detalhes que podem ajudar a con-
cretizar essa importante decisão. Já para formalizar uma 
ME – que é a sigla para Microempresa, aquelas que fatu-
ram de R$ 81.000,00 até R$ 360.000,00 por ano, o processo 
exige mais etapas como o registro na Prefeitura (ou admi-
nistração regional), Junta Comercial, Receita Federal e na 
Previdência Social entre outros órgãos regulamentadores 
da atividade pretendida”, destaca Enio Queijada. 

P
ara deixar de ser autônomo é necessário abrir uma 

empresa, que pode ser uma sociedade ou MEI (Mi-

croempreendedor Individual). “O empreendedor in-

dividual tem no Portal do Empreendedor (portaldoempre-

endedor.gov.br) o canal adequado para a formalização e 

legalização. Diversos serviços e conteúdos importantes es-

tão disponíveis lá e devem ser acessados no momento da 

formalização e mensalmente no momento do pagamento 

da contribuição mensal”, diz Enio Queijada de Souza, ana-

lista em competitividade do Sebrae. “Das 500 atividades lis-

tadas, existem três relacionadas ao vidro: comerciante de 

vidros, vidraceiro de automóveis e vidraceiro de edificações, 

todas elas seguidas pelo adjetivo ‘independente’, o que 

é feito para evitar a precarização de trabalho e problemas 

trabalhistas para empresas que contratam os MEI. Como o 

portal admite além da atividade principal até 14 atividades 

secundárias, o vidraceiro tem a possibilidade de colocar es-

sas três e outras onde ele possua habilidades e experiência 

de trabalho. Com a formalização do MEI, as atividades sem 

risco ou baixo risco podem ser exercidas de casa sem pro-

blemas e nem necessidades de vistorias do Corpo de Bom-

beiros e Vigilância”, orienta Queijada. 
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Contratação
O MEI pode ter até um empregado, conforme a legislação 
vigente. Deverá pagar o piso salarial da categoria ou o sa-
lário mínimo, conforme o caso. Além disso, deve-se reco-
lher o FGTS e Previdência Social. Quando a demanda ou o 
projeto for de maior porte, sugere-se a união e coopera-
ção de vários MEI, porém cada um mantendo a sua indi-
vidualidade no contrato de fornecimento e na emissão da 
Nota Fiscal. O MEI não pode contratar funcionários tem-
porário. Com a ME é possível contratar funcionários sem 
vínculo, para determinadas obras, na forma de autônomo 
ou de prestador de serviço, desde que o cliente contra-
tante não tenha objeções. “Nesses casos, no pagamento 
da prestação de serviços, serão descontados do ajudante 
o INSS e o imposto de renda. O contratante do ajudante 
terá que arcar com a contribuição previdenciária patro-
nal”, orienta Fuoco.

Contrato com o cliente
O contrato de prestação de serviços é recomendável para 
dar mais segurança ao contratante e ao contratado. Na 
internet existem dezenas de sugestões de modelos, mas 
praticamente todos eles têm como componentes a iden-
tificação das partes (contratante e contratado), objeto do 
contrato – parte muito importante e que pode ter ane-
xos mais descritivos e detalhados, obrigações do contra-
tante, obrigações do contratado, preço e condições de 
pagamento, inadimplemento/descumprimento e multa, 
rescisão imotivada, prazo, condições gerais e Foro para 
dirimir dúvidas e resolver conflitos.
“A emissão da Nota Fiscal é obrigatória quando a ven-
da ou a prestação do serviço for feita para outra pessoa 
jurídica; para clientes pessoa física não é obrigatória, 
mas é recomendável para dar respaldo legal à transação 
efetuada. Nesse ponto, mais uma vez deve-se consul-
tar a Prefeitura para se informar corretamente sobre o 
procedimento a ser tomado, principalmente no tocante 
à confecção do talonário das Notas”, ressalta o docente 
do Senac São Paulo. 

Conhecimento
O futuro microempresário precisa obter informações mí-
nimas sobre a gestão do seu negócio. Primeiro de tudo, 
conhecer o mercado em que atuará, depois é preciso co-
nhecer a estrutura tributária e obrigações acessórias, mu-
nicipais, estaduais e federais, conforme o tipo de empre-
sa. Por fim, ter domínio de técnicas para controle e gestão 
do caixa, dos custos e formação de preços. Fuoco ressalta 
que também é interessante conhecer os riscos do negócio, 
como acidentes, garantias, transporte e exposição de pesso-
as. “Como qualquer empresário, tão logo seja possível, é ne-
cessário se aprofundar nos aspectos legais e tributários do 
negócio, sem nunca se descuidar dos clientes e do caixa”.

O portal do Sebrae disponibiliza EAD (cursos à distância) 
gratuitos, além dos cursos presenciais em cada região. 
Basta acessar sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead. “O 
Sebrae também tem em seu portal mais de 440 Ideias de 
Negócios e uma delas é de Vidraçaria (sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-vidracaria,f6987a-
51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD). São 29 capítu-
los onde constam a necessidade de equipamentos e inves-
timentos entre outros aspectos importantes. 

Queijada acrescenta mais algumas dicas para quem quer 
iniciar seu negócio: “Estudar bastante sobre os eixos que 
fazem o negócio dar certo: o de gestão e mercado, o de as-
pectos técnicos do negócio em si e o das atividades ligadas 
ao vidro, em amplo sentido. Conhecer legislação e as nor-
mas técnicas (cerca de 40) que afetam esse setor também 
são importantes. Saber negociar e encontrar bons fornece-
dores também pode fazer a diferença nos resultados. Visitar 
eventos do setor específico e aqueles relacionados direta ou 
indiretamente com o seu negócio sempre trazem contribui-
ções importantes. A entrada do seu negócio no mundo di-
gital também é uma questão de tempo, portanto, a criação 
de um site, a entrada em um marketplace, criação e envio 
de e mail marketing devem ser pensados, agora ou em um 
futuro próximo”.

É POSSÍVEL SE CADASTRAR 
COMO MEI SEM TER UM ESPAÇO 
FÍSICO, UTILIZANDO APENAS 
ENDEREÇO COMERCIAL, E O 
CADASTRO NÃO POSSUI CUSTO



feiras e eventos

Vidro em
DESTAQUE

ATÉ O DIA 16 DE JUNHO ESTEVE EM EXPOSIÇÃO 

AMBIENTES QUE APRESENTARAM VIDROS E ESPELHOS 

GUARDIAN GLASS NO CAMPINAS DECOR, NO INTERIOR 

DE SÃO PAULO. COM OS ESPELHOS GUARDIAN 

EVOLUTION E OS VIDROS REFLECT GUARDIAN E 

DECOCRISTAL FOI POSSÍVEL CONFERIR A VERSATILIDADE 

DE APLICAÇÃO DOS PRODUTOS NOS PROJETOS 

ASSINADOS PELAS ARQUITETAS ELAINE CARVALHO, 

ALESSANDRA SCATOLIN E ADRIANA BELLÃO.

Mostras de arquitetura destacam a 
versatilidade do vidro em seus ambientes
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No ambiente Living, da arqui-
teta Elaine Carvalho, o Espelho 
Guardian Evolution foi envol-
vido por uma moldura de alu-
mínio na cor bronze. Com um 
layout amplo e funcional, o 
espaço abriga obras de arte, 
peças de design, peças de an-
tiquário e várias espécies de 
plantas. “Adoro usar espelhos 
na decoração. Além da ampli-
tude que proporcionam ao am-
biente, refletem os objetos e, se 
bem colocados, ficam muito so-
fisticados e leves. Neste projeto, 
bem próximo aos espelhos, te-
mos diversas plantas e o efeito 
do reflexo ficou incrível”, conta 
Elaine Carvalho.

No projeto Startup, da de-
sign de interiores Alessandra 
Scatolin, foram utilizados vi-
dros Reflect Guardian no teto. 
“Procuramos inovar trazendo 
ao ambiente um paisagismo 
suspenso com plantas natu-
rais, agregando leveza e sofis-
ticação por meio dos vidros da 
Guardian Glass, que possuem 
um discreto espelhamento 
bronze”, destaca Scatolin. 
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Já o Cocktail Bar Manhattan, da arquiteta Adriana Bellão, 
é um projeto arrojado e sofisticado, inspirado nos bares 
speakeasy da época da Lei Seca americana. Materiais no-
bres, acabamentos diferenciados, texturas exuberantes e 
iluminação intimista, criam o clima perfeito para conversas 
e bate papo.

 

O Espelho Guardian Evolution revestiu todo o fundo do 
grande armário feito em marcenaria onde estão expostas 
as bebidas e os copos. “O uso do espelho, aliado às prate-
leiras feitas em Reflect Guardian, criou profundidade visual 
e duplicou os objetos expostos”, explica a Adriana Bellão. 

O Espelho Guardian Evolution também reveste uma das pa-
redes, onde está encostado o balcão curvo, e é a primeira 
visão do espaço, dando a sensação de um ambiente mais 
amplo.

 

Já o DecoCristal preto reveste outra parede e faz as vezes 
do cardápio, já que é possível escrever sobre o vidro. Nele 
também são feitos desenhos dos drinks disponíveis na carta 
de bebidas. “Todos os produtos da Guardian Glass utiliza-
dos vieram ao encontro da proposta do projeto, que é unir 
requinte e aconchego e valorizaram ainda mais o resultado 
final”, afirma Bellão. 
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Em Recife (PE), foram os espelhos e vidros Vivix que se des-
tacaram na RioMar Casa 2019, mostra que esteve em expo-
sição até o final de maio, com o intuito de mostrar a versa-
tilidade da aplicação dos vidros e espelhos na ambientação 
de casas, apartamentos e espaços diversos. Na quarta edi-
ção do evento, que recebeu cerca de 85 mil pessoas, foram 
instalados 38 ambientes em uma área de 1.950 m². 

“Com o tema ‘Viva a Experiência’, a mostra RioMar Casa está 
totalmente alinhada com o conceito da Vivix Vidros Planos, 
que é estar sempre à frente das tendências, criando e pro-
porcionando o novo, na vanguarda, vendo o mundo com no-
vos olhos todos os dias. Por isso, para a Vivix é fundamental 
participar de mostras que visam o conforto e o bem-estar das 
pessoas através de espaços que utilizam tecnologias energe-
ticamente eficientes, produtos ecológicos e contemporâne-
os”, destaca Viviane Moscoso, gerente de produto da Vivix.

Dos 38 projetos assinados por 145 arquitetos e designers de 
escritórios consolidados do Nordeste, entre apartamentos 
completos, flats, lofts, estúdios, estabelecimentos comer-
ciais, etc., alguns receberam aplicações de produtos da Vi-
vix Vidros Planos, com destaque para as linhas Vivix Perfor-
ma (vidros de proteção solar) e Vivix Spelia (espelhos), Vivix 
Decora (vidros pintados) e Vivix Lamina (vidros laminados). 

Vivenciando os espaços criados pelos profissionais na 
RioMar Casa, foi possível descobrir as inúmeras possibi-
lidades e inovações que os vidros e espelhos podem pro-
porcionar a um ambiente, o que vai além de fachadas de 
edificações ou box de banheiros. Aplicados em cômodos 
internos ou até mesmo em objetos decorativos, os pro-
dutos Vivix proporcionam a integração de ambientes e a 
sensação de amplitude dos espaços, além de transmiti-
rem equilíbrio e leveza. 
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Barbearia Shop – Assinado pelo designer de interiores Tony 
Pedrosa, o projeto intitulado “Barbearia Shop” é uma suges-
tão para sair da mesmice. No lugar do retrô, da madeira e 
do design com pegada industrial que costumam compor os 
espaços das atuais barbearias, o arquiteto optou seguir por 
uma linha mais sofisticada, sem perder a masculinidade.

“A barbearia que trago para a mostra quebra o retrô e o 
despojado, seguindo para um ambiente mais sofisticado. É 
um espaço minimalista e monocromático em tons de azul. 

Na parede em frente à cadeira principal de atendimento 
ao cliente, resolvemos sair do espelho comum e utilizar a 
linha VivixSpelia na cor bronze. O espelho terá um corte 
mais arredondado, proporcionando conforto e sofisticação 
ao espaço”, explica Tony Pedrosa.  Já a vitrine da barbea-
ria utilizará o vidro da linha Vivix Performa na cor bronze. 
“Nós fizemos um jogo de luz, onde o vidro por fora terá 
uma transparência e por dentro será completamente espe-
lhado”, revela o designer de interiores.
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Quarto Principal do Casal – O ambiente in-
titulado “Quarto principal do casal”, assinado 
pelas arquitetas Ana Moura e Ana Carolina, foi 
pensado para atender profissionais liberais e 
executivos que necessitam de uma atmosfera 
propícia para recarregar as energias para o dia 
seguinte.  Sua ambientação utilizará o espelho 
Vivix Spelia incolor. “Escolhemos o produto 
Vivix pela qualidade, durabilidade e por saber-
mos que o espelho quando bem utilizado em 
um projeto arquitetônico se torna atemporal, 
sem contar na valorização do espaço”, desta-
cam as arquitetas explicando como se deu a 
concepção do projeto: “Quando projetamos 
o nosso espaço, pensamos no conceito de um 
Quarto para relaxar, pois, com a rotina intensa 
e tão atribulada, as pessoas ao chegar em casa 
precisam ter um espaço que alie conforto, re-
laxamento e levem ao prazer”.  
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Hall Galeria – Ressaltando três pilares básicos em seu projeto, o social o ecológico e o cultural, o 
arquiteto Kleber Carvalho assina o “Hall Galeria” na RioMar Casa. O lounge traz uma proposta mais 
horizontal. É um ambiente aberto com colunas de vigas que marcam o espaço mas não sobrecarre-
gam. A marcação desses volumes está no revestimento de espelhos Vivix Spelia na cor bronze. A li-
nha de vidros de proteção solar Vivix Performa bronze aparece em painéis que funcionam como di-
visórias, que ao mesmo tempo dão leveza e não poluem o ambiente, conforme explica o arquiteto. 

 

“O diferencial do Hall é a nossa preocupação ecológica, a responsabilidade social e a valorização da 
cultura pernambucana. Temos um jardim suspenso em uma parede inteira, que é um jardim vertical, e 
um piso clássico com pedras em tons de cinza e marrom em um ambiente natural”, descreve Kleber Car-
valho. O espaço reúne a arte local por meio de obras de artistas plásticos e fotógrafos pernambucanos.

Banheiro do Casal – Camila Bittencourt assina o “Ba-
nheiro do Casal”. “O conceito do projeto é proporcionar 
um ‘spa’ dentro de casa, um banheiro onde o casal possa 
contemplar momentos a dois em um ambiente de total 
relaxamento. A ideia foi fazer um misto de revestimentos 
naturais no ambiente, em harmonia com os produtos da 
Vivix que transmitem um ar de contemporaneidade ao es-
paço”. Na composição, a arquiteta usou espelhos redon-
dos da linha Vivix Spelia na cor bronze e, para proporcio-
nar o isolamento térmico, vidros da linha Vivix Performa 
nos boxes do banheiro. “Todo o ambiente traz tons mais 
quentes, então por isso eu escolhi usar os produtos Vivix 
no tom bronze”, complementa Camila Bittencourt. 
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Loft do Executivo - O “Loft do Executivo” é um “aparta-
mento” de 25,00m² que foi projetado para um homem mo-
derno e minimalista, que gosta de elementos artísticos e é 
adepto à vida saudável e prática. Um espaço uniforme onde 
as áreas de estar, jantar e cozinha se abrem para uma bela 
vista da varanda principal ao mesmo tempo em que se inte-
gram com a área íntima da suíte e com o quarto de banho. 

A utilização de divisórios executadas com vidro da linha Vi-
vix Performa na cor cinza elimina as barreiras opacas (pa-
redes e divisórias convencionais), proporcionando trans-
parência e fluidez espacial. Sendo um apartamento de 
medidas reduzidas, a utilização de paredes revestidas com 
painéis em espelho, da linha Vivix Spelia na cor cinza, é 
um artifício que amplia o espaço e evidencia a imagem do 
executivo. A utilização das caixas em vidro da linha Vivix-
Performa cinza para a área de banho e privada, assim como 
a utilização do vidro translúcido da linha Vivix Lamina, na 
cabeceira da cama, são alguns dos diferenciais do espaço. 

“Trabalhamos o conceito do quarto de banho integrado ao 
closet a fim de evitar maiores fragmentações do espaço e 
reservar a área de descanso. Tomando como base a prati-
cidade da vida moderna, integramos os ambientes com os 
vidros e espelhos de forma a potencializar o espaço e mini-
mizar as interferências visuais”, explica o arquiteto George 
Casé, quem assina o ambiente. 

“Trabalhamos o conceito do quarto de banho integrado ao 
closet a fim de evitar maiores fragmentações do espaço e re-
servar a área de descanso. Tomando como base a praticida-
de da vida moderna, integramos os ambientes com os vidros 
e espelhos de forma a potencializar o espaço e minimizar 
as interferências visuais”, explica o arquiteto George Casé, 
quem assina o ambiente. 
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Studio Alma – O escritório Al-
buquerque + Malvim Arquitetura 
assina o espaço “Studio Alma”. 
Neste ambiente, que possui área 
total de 32 m², o vidro laminado 
Vivix Lamina translúcido apare-
ce como uma divisória entre o 
quarto e o banheiro, e também 
como box para área de banho. A 
escolha pelo laminado se deu por 
ser um vidro de segurança, bem 
como por oferecer privacidade 
através de sua opacidade, sem 
alterar a atmosfera e a colora-
ção que predominam no espaço 
construído.
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Guarda-corpos

DE VIDRO
Guarda-corpos de vidro são uma tendência 

consolidada no mercado da construção, presentes 

em diversos tipos de projetos, em áreas internas 

e externas. O intuito da estrutura é criar uma 

barreira de proteção de meia altura em desníveis 

e ambientes mais altos. A transparência do 

vidro proporciona mais leveza, tornando alguns 

quase imperceptíveis, com mínima interferência 

arquitetônica, sem deixar de lado a segurança
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Nos últimos cinco anos sua aplicação se intensificou 
ainda mais. A indústria de ferragens para vidro tam-
bém vem oferecendo mais opções de fixação, com 
design mais modernos, trazendo destaque também à 
ferragem, quando há essa intenção. Alguns projetistas 
podem optar por valorizar os acessórios, com fixações 
em botões, torres e spiders, em diversos tamanhos e 
materiais. Os mais indicados devem ser de alumínio 
anodizado ou aço inoxidável, este último comumente 
utilizado por ser mais resistente à umidade a que estão 
expostas especialmente as áreas externas. 

Mesmo diante de tantas opções esteticamente fun-
cionais, a tendência ainda é a máxima transparência 
com a diminuição dos elementos que possam obstruir 
a visão. Nestes casos, os vidros são instalados apenas 
com botões, prolongadores, torres e perfis de engas-
tamento somente na borda inferior, utilizando o vidro 
laminado-temperado para esta solução. Há sistemas de 
instalação de guarda-corpos de vidro em que as estru-
turas de fixação são quase invisíveis.

Ferragem aparente ou 
transparência total

Empreendimento Lansingerland, na Holanda, destaca-se 
pelo lobby central e guarda-corpos com vidro curvo
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Organizada em dois andares, a Casa AG localizada em 
Canela (RS), conta com as áreas sociais e de serviço no 
térreo e a parte íntima no segundo pavimento, e foi 
organizada de forma linear para atender à demanda 
de amplitude e continuidade espacial do cliente. A fa-
chada é orientada para a face nordeste, o que permite 
uma vista privilegiada do vale da cidade. Para apro-
veitar ao máximo a orientação da fachada para a face 
nordeste, permitindo uma vista privilegiada do vale 
da cidade da Serra Gaúcha, foram colocados grandes 
vãos. Os espaços íntimos, no segundo pavimento, for-
mam um corpo único, conectados com o térreo por 
meio de duas perfurações, no hall de entrada e na es-
cada. Essa disposição confere continuidade espacial 
entre a sala de estar e a sala íntima, espaço com vista 
para uma área de preservação de araucárias. 

No segundo pavimento, as quatro suítes foram dis-
postas ao longo da fachada nordeste, unidas por uma 
sacada continua subtraída do volume, enfatizando a 
vista para o vale da cidade.  Para os guarda-corpos, 
externo e interno, assim como nas escadas, foram es-
colhidos vidros temperados 10mm fixados na viga pe-
rimetral do piso com um pilar maciço de aço inox. Na 
área externa da sacada dos quartos, o  guarda-corpo é 
fixado no piso com pilar maciço (torre) de aço inox de 
300mm de altura utilizando parafuso com bucha CBA. 
Os suportes dos guarda-corpos são da Kelvin Ortiz.
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O projeto da residência de 305 m2, em Campinas (SP), 
foi elaborado pela  24.7 Arquitetura Design com a pre-
missa de explorar a iluminação e ventilação natural. 
Além do uso da transparência do vidro, o planejamen-
to e distribuição dos ambientes também promoveu 
uma integração entre as áreas de maior permanência 
e com a natureza do terreno. A patamarização interna 
fruto do aclive do terreno natural ditou os níveis inter-
nos da casa. Um balanço estrutural de 5,5m suspende 
o volume de pé direito duplo da fachada, conferindo 
leveza a casa. No guarda-corpo foram utilizados vidro 
laminado 10mm incolor transparente possui estrutura 
em ferro de cor preta acompanhando os caixilhos ex-
ternos da mesma cor.

O destaque do empreendimento Lansingerland, compos-
to por dois edifícios interligado em uma região no sul da 
Holanda, é o grande lobby central. Uma das oito clara-
boias forma um eixo que abriga um elevador panorâmi-
co e é contornada com por uma escada em caracol, tudo 
em vidro, formando um design surpreendente e trazendo 
muita luz de fora. A escada é estruturada com quatro pla-
cas de vidro isolante cuja folha externa é laminada e tem 
serigrafia antiderrapante. A estrutura é contornada por 
vidro de segurança laminado curvo com raio de curvatura 
de 3,9 metros e 10mm de espessura. O projeto é da Hans 
van Heeswijk Architects.
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Residência na Tailândia é formada por cubos em-
pilhados de materiais distintos, uma caixa sólida, 
uma de alumínio e outra de vidro. A construção se 
desenvolve em ângulos retos em forma “H”, que 
abraça e abre a casa para a paisagem. Todo espa-
ço interno está conectado aos espaços externos, 
repletos de verde, e a simplicidade de cada pátio 
potencializa a experiência de estar próximo à na-
tureza. Os grandes painéis de vidro aplicados das 
limitações da estrutura dividem espaço interno e 
ambiente exterior de forma suave, em uma transi-
ção pouco perceptível, assim como a ligação com 
o pátio central e piscina da própria casa. O projeto 
do Ayutt and Associates  design (AAd) combina a 
arquitetura moderna com conforto dos usuários, 
proporcionando uma boa ventilação e prote-
ção contra o calor. Situada um único terreno no 
subúrbio de Bangkok, em Phutthamonthon Sai3 
Road, a casa abriga 3 famílias de 3 gerações: avós, 
filhas e neto. São 1.500 metros quadrados de área 
útil, com cinco quartos, banheiros privativos, sala 
de estar, cozinha asiática e ocidental, espaço mul-
tifuncional e espaços de apoio. 

A área de estar principal tem uma interação inten-
sa com o ambiente externo, que, além da paisa-
gem, inclui corredores, piscina, terraço e jardim. 
Em determinada localização do andar superior o 
volume sofre uma mudança para dentro e para 
fora com uma grande janela, criando a sensação 
de flutuar acima da piscina. O resultado atendeu 
os requisitos dos proprietários de ter uma intera-
ção com a área externa sem perder a privacidade. 
Para isso, a fachada de alumínio de frente para a 
rua é quase uma parede cega. A fachada posterior 
é uma fachada sólida, enquanto o outro lado do 
pátio interno abre-se livremente para um grande e 
ensolarado jardim e a piscina. As janelas são gran-
des e podem ser totalmente abertas, como telas 
gigantes que enquadram a paisagem. 
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Um dos destaques do projeto  de arquitetura da 
Unidade Senac São Miguel Paulista, em São Paulo, 
elaborado pela Levisky Arquitetos | Estratégia Urba-
na, é o grande átrium central coberto por uma cú-
pula de vidro temperado laminado refletivo incolor 
12mm com PVB acústico e serigrafia 50% que filtra 
os raios solares ao mesmo tempo em que ilumina o 
interior da edificação. O guarda-corpo de vidro tam-
bém auxilia na ampliação do espaço e decoração 
central com placas de policarbonato alveolar colori-
do com filme adesivo transparente e impressão digi-
tal torna o ambiente mais moderno e aconchegante. 
No guarda-corpo foram utilizados vidro temperado 
laminado 14 mm.
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Perspectivas

MÁGICAS

Projeto de clínica odontológica em Osaka, no Japão, tem 
efeito diferenciado em fachada de vidro na qual nuvens são 
desenhadas sutilmente na parte exterior do vidro e também 
impressa em película de PC interna. Ao colocar uma ilumi-
nação indireta entre as duas camadas, perspectivas mágicas 
aparecem quando a obra é vista da fachada frontal. O de-
senho formado é uma representação do tradicional mosqui-
teiro japonês Kaya. 

Com grande espaço interno aberto, graças ao pé-direito alto 
de 4,5 metros e à recepção toda clara, com piso branco e liso, 
a clínica tem as salas de atendimento acomodadas na parte 
posterior para garantir a privacidade dos pacientes. Lâmpadas 
ovais são penduradas em três locais, como se estivessem flutu-
ando igual nuvens. À noite, as nuvens no vidro parecem uma 
pintura de tinta, refletindo a chuva, sombras e a luz da lua.
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TENHA UMA 
PÁGINA DE VENDAS
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plataforma:

Benefícios:
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2 - NOSSO SISTEMA BUSCA
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3 - ESCOLHA VOCÊ MESMO
OS PEDIDOS QUE DESEJA
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