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Vidros especiais Fixa Espelhos Vidro na cozinha
O conhecimento dessa 
tecnologia, que poderá 
se tornar mais acessível, 
é um diferencial para o 
profissional do setor 

Fixadores químicos 
garantem mais agilidade e 
eficiência nos acabamentos 
das obras. Confira algumas 
dicas e produtos  

Saiba o que esperar da feira, principais 
produtos a serem apresentados e a 
opinião dos especialistas do setor

Material ganha cada 
vez mais aplicabilidade 
graças à criatividade dos 
projetistas e versatilidade 
do material

Glass South
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PEQUENO SIM,
APERTADO  
JAMAis.

ideiaglass.com.br
11  3016.9300

 vão de até 1,2 M 
 90% de abertura 
 Latão CroMado

 vidro padrão   
 peças CroMadas   
 Garantia de 5 anos    

tudo que faz suCesso Gera iMitações. 
esCoLha seMpre os produtos ideia GLass.

ENgENharIa
OU PadrãO
sEu viDRO  
ElEgAnTE 

 EM quAlquER  
OPçãO.
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Otimismo em meio à crise
A partir desta edição, trazemos uma revista em novo formato. Responsá-
vel pelo conteúdo online da Vidro Impresso, agora passo a ficar à frente 
também da revista impressa, com o intuito de criar uma sinergia entre 
nossas mídias, que seguirão a mesma linha de conteúdo. A ideia é nos 
aproximarmos de todos os elos da cadeia vidreira, de arquitetos a vidra-
ceiros, da indústria a fornecedores. Dedicaremos, nas próximas edições, 
espaço para os mais variados temas, com dicas de instalação e projeto, 
recomendadas pelos próprios fabricantes, e de gestão do negócio, visto 
que uma das maiores dificuldades dos vidraceiros se encontra não na 
execução e aplicação do vidro, mas no entendimento do negócio como 
um todo, desde a abordagem ao cliente, orçamento e venda, até a ad-
ministração, contabilidade e marketing da empresa. Essa é a proposta, 
funcionar como, além de uma fonte de informação das tecnologias dis-
poníveis no mercado, ser um instrumento de orientação e capacitação. 

Para este mês, não poderíamos deixar de falar de uma das maio-
res feiras do mercado do vidro na América Latina. Realizado bianu-
almente, a 12ª edição da Glass South America ganha uma expec-
tativa ainda maior em função do cenário de turbulência política 
e econômica que o País enfrenta. Profissionais do setor, fabrican-
tes, beneficiadores e distribuidores encontram no evento o otimis-
mo necessário para atravessar a crise, a oportunidade de gerarem 
mais negócios, recuperar investimentos e fortalecer as relações 
com clientes e parceiros. Conversamos com diversas empresas, 
que expuseram suas opiniões e adiantaram as novidades para este 
ano, assim como com a organizadora do evento, que nos contou o 
que foi preparado para essa edição. 

Na seção “Fique por dentro”, fizemos um panorama do mercado de 
vidros especiais, ainda em tímida expansão no Brasil, mas com pers-
pectivas de crescimento, e apresentamos algumas das tecnologias 
disponíveis no mercado. Em “Produtos” foi a vez do Fixa Espelho, 
produto que promove uma fixação química prática e eficaz. Acom-
panhe algumas dicas de como escolher o produto ideal e aplicá-lo 
com segurança. Em “Tendências e Tecnologias”, mostramos alguns 
projetos que exploraram o vidro em cozinhas de residências e apar-
tamentos, das bancadas e portas de armários a paredes e portas di-
visórias. O tema capacitação é destaque do “Papo Direto”, que traz 
o consultor técnico Gabriel Batista, criador do portal Setor Vidreiro, 
que tem feito sucesso na internet com suas vídeo-aulas, livros digi-
tais e a Rádio Vidreira, alcançando milhares de vidraceiros em todo 
Brasil. Conheça sua trajetória em nossa entrevista especial. 

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

Grupo OC. Tem mais de 12 anos de experiência na área comercial e passou 

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

Carvajal. Atua há 10 anos no setor vidreiro.

Diogo Ortiz*

Em tempos em que só se fala em crise po-
lítica e econômica, recessão, desemprego 
e, especialmente no Brasil, impeachment 
da presidente, não é por menos que os 
ânimos dos empresários brasileiros es-
tejam à flor da pele. O receio e medo de 
investir faz com que a maioria das em-
presas brasileiras congelem seu plano de 
expansão e no lugar disso enxuguem suas 
estruturas, cortem gastos e, consequente-
mente, o plano passa a ser o de manter o 
negócio ativo para conseguir passar por 
esse turbulento momento que o País vive.
Ao meu ver, o momento não é só dificul-
dades, acredite, pode ser momento de ge-
rar grandes oportunidades, hora  de fazer 
um overview em tudo o que estamos fa-
zendo nos últimos tempos e enxergar saí-
das e  estratégicas para driblar o momen-
to, criando soluções criativas para evoluir.
Em 2016, aqui no Grupo OC decidimos 
olhar de dentro para fora da empresa, 
entender em que podemos ser melhores 
e quais decisões estratégicas devemos 
tomar para, assim, melhorarmos os ser-
viços prestados aos nossos clientes e 
continuarmos saudáveis. Uma das ati-
tudes tomadas para melhorar o nosso 
trabalho foi o de trazer toda a estrutu-

ra de desenvolvimento da revista Vidro 
Impresso para dentro de nossa casa. 
A produção da revista impressa, antes 
terceirizada pelo Estúdio Osch, que, 
embora tenha prestado um excelente 
trabalho, passa, de acordo com nossa 
estratégia e expectativas, a ser desen-
volvida internamente, integrando assim 
todo conteúdo da mídia, desde o portal 
e redes sociais até o impresso.  O obje-
tivo é deixar o conteúdo mais próximo 
da expectativa de nossos leitores, com 
informações cada vez mais relevantes 
para seus negócios.  
Outra estratégia foi levar os Cursos Vi-
dro Impresso para um local próprio. 
Agora temos todos os meses cursos de 
Instalação de Vidro Temperado, Envi-
draçamento de Sacada, e Instalação 
de Corrimão em um local onde as em-
presas parceiras possam ministrar cur-
sos ou treinamentos de seus produtos. 
Compartilho com vocês, leitores, nossas 
atitudes para que, mesmo diante de um 
ano nebuloso e desafiador, estejam con-
fiantes e certos de que mudar, criar no-
vas estratégias e inovar são as mais inte-
ligentes saídas para conseguir crescer e 
melhorar ainda mais seu negócio.

“Mudar, 
criar novas
estratégias 
e inovar 
são as mais 
inteligentes
saídas para 
conseguir 
crescer e
melhorar 
ainda 
mais seu 
negócio”

É hora de mudar!
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Acesse:

O maior e mais completo conteúdo do mercado vidreiro

A Vidro Impresso, buscando melhorar a interação 

entre vidraceiros, agora está no WhatsApp. Adicione 

nosso número e envie uma mensagem solicitando a 

participação no grupo.

Os cursos da Vidro Impresso já formaram 

centenas de novos vidraceiros e está 

habilitando muitos outros profi ssionais na 

instalação de cortinas de vidro e corrimão 

e guarda-corpo. 

Disponibilizamos as últimas edições da Vidro Impresso 

para download em formato PDF em nosso site, assim 

você pode ler a revista em qualquer dispositivo móvel 

(smartphone, tablet...), mesmo sem internet. Faça 

download já!

Confi ra nossos cursos Vidro Impresso

/revistavidroimpresso @vidro_impresso /revistavidroimpresso@vidro_impressoSiga a revista na internet:

www.vidroimpresso.com.br/cursos-para-vidraceiros

Estamos no WhatsApp

Mais uma forma de ler a Baixe a Vidro Impresso
e leia onde estiverVidro Impresso

Garanta sua vaga!

Adicione nosso número e
mande uma mensagem

() -

Fechamento 

eficiente

Caixa e miolo de 

qualidade garantem 

bom funcionamento de 

fechaduras para vidro

Máquinas  

a todo vapor

Equipamentos atualizados 

e manutenção são a chave 

para a produtividade do 

chão de fábrica

Telhados 

translúcidos

De abrigos de ônibus a 

áreas de lazer, coberturas 

de vidro agregam estética, 

segurança e luminosidade

revista V
id

ro
 Im

p
resso
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º 32

Contatos

imediato
s

Casa de varaneio em Portugal ganha 

panos e corredores de vidro para 

conectar ambientes

Cursos a todo vapor!
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Banhada de
luz

arquitetura e vidro
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A localização geográfica de 
Ribeirão Preto (SP) garante 
insolação abundante durante 
todo o ano, característica 
otimizada nesta residência com 
grandes aberturas de vidro
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Banhada de

Para aproveitar 
o corredor entre 

os quartos no 
piso superior, foi 

desenvolvida uma 
bancada de trabalho 

que usufrui da ampla 
iluminação do espaço

Com a intenção de deixar o exterior entrar, 
os arquitetos Paula Russo e Guilherme Fio-
rotto, do YTA° Arquitetura, Design e Empre-
endimentos, projetaram grandes panos e 
aberturas envidraçadas que banham de luz 
o interior desta residência na cidade de Ri-
beirão Preto (SP) e permitem que o ar circule 
livremente pelos espaços.  Um rasgo de luz 
divide as salas de estar e jantar e ilumina o 
ambiente e uma jabuticabeira plantada in-
ternamente. Para formar uma claraboia na 
área central, foram aplicados vidro duplo 
para controle térmico da insolação direta. A 
estratégia também criou a sensação de am-
plitude na compacta casa de 310m2. 

Construída em estrutura metálica, a casa 
é uma tela neutra de brancos e cinzas, pela 
qual passa uma fita amarela que amarra to-
dos os ambientes internos. Começando pela 
porta de entrada, a fita se estende pelo hall 
e escadaria, desce para a sala de pé-direito 
duplo e coroa a cozinha integrada à varanda. 
Ela também atua como guarda-corpo da ban-
cada de trabalho localizada na passarela dos 
quartos no andar superior, desenvolvida para 
aproveitar este corredor entre os dormitórios, 
que usufrui da ampla iluminação do espaço. Fo

to
s:
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d
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i
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A casa é uma tela neutra de brancos e cinzas, 
pela qual passa uma fita amarela que amarra 
to dos os ambientes internos. Começando pela 
porta de entrada, a fita se estende pelo hall 
e escadaria, desce para a sala de pé-direito 
duplo e coroa a cozinha integrada à varanda
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Os arquitetos também brincaram 
com elementos tradicionais da arqui-
tetura brasileira – como o mosaico 
português preto e o cobogó – e os 
utilizaram de maneira contemporâ-
nea.  “No escritório buscamos sem-
pre resgatar técnicas e elementos 
tradicionais, em aplicações contem-
porâneas. O conceito dos projetos 
da YTÅ é sempre deixar os materiais 
em estado mais aproximado do na-
tural, portanto, o metal, o tijolo e o 
concreto foram deixados aparentes 
neste projeto”, justifica a arquiteta. 

Trazendo leveza e contemporanei-
dade, o vidro também é destaque na 
cozinha, presente nas portas dos ar-
mários - basculantes com amortece-
dor pneumático, fornecido pela mar-
cenaria Pura Arte Móveis, revestidos 

com vidro acidato, temperado 8mm, 
além de dividir e integrar a cozinha 
com a varanda gourmet, através de 
portas de vidro temperado de 8mm, 
fornecido pela DVB vidros, fixados 
em esquadrias de alumínio branco. 
“Queríamos que a transparência 
deixasse a luz passar e unisse os 
ambientes visualmente, ainda que 
separados fisicamente”, diz Paula. 
No banheiro, os arquitetos separa-
ram as cabines de ducha e vaso pa-
ra otimizar a utilização do ambiente 
dividido por dois dormitórios. As 
portas de vidro acidato deixam pas-
sar a luz oriunda das janelas das ca-
bines e iluminam o hall da pia.

Projetada para ser sustentável, além 
da otimização da iluminação natu-
ral através das grandes aberturas, já 

que a região oferece insolação abun-
dante, foram posicionados painéis 
solares no telhado para aquecer a 
água do banho. No horário de verão, 
a residência economiza até 40% de 
energia comparada a uma residên-
cia tradicional. Porém, em Ribeirão 
Preto a chuva é pouca de  junho  até  
outubro. Sendo assim, para reduzir 
também o consumo de água, um sis-
tema de coleta de água de chuva foi 
instalado e interligado à irrigação 
automatizada dos jardins. A casa foi 
posicionada no terreno de modo a 
se acomodar em sua queda natural e 
criar diferentes níveis  internamente.  
Isso permitiu reduzir a dimensão de 
escadarias e também garantiu priva-
cidade na fachada no nível da rua. 

Trazendo leveza e contemporanei-
dade, o vidro também é destaque 
na cozinha, presente nas portas dos 
armários e na divisão da co zinha com 
a varanda gourmet

- Paula Russo, arquiteta

“Queríamos que a transparência 
deixasse a luz passar e unisse os 
ambientes visualmente, ainda 
que separados fisicamente”
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cabines de ducha e vaso para otimizar a 
utilização do ambiente di vidido por dois 
dormitórios. As por tas de vidro acidato 
deixam passar a luz oriunda das janelas 
das cabines e iluminam o hall da pia
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Dimensões Especiais
Temperados-laminados:.......................................2400 x 4200
Laminados incolores: ..........................................6000 x 3210
Laminados refletivos:...........................................2600 x 5500 
Multilaminados:.................................até 100mm 2600 x 5100
Laminados coloridos:.................mais de 20 cores disponíveis
Insulados..............................................................2450 x 3500

Av. Henry Ford,1268 - Mooca - 03109-000 - São Paulo - SP

www.cyberglass.com.br

Frota própria
Abrangência nacional

(11) 9.9272.6996(11) 2914.7211
ouvidoria@cyberglass.com.br

Desde 1925, excelência e tecnologia em vidros

Linha completa de laminados, insulados e vidros especiais

  Inovação permanente
  Linhas automatizadas
  Investimentos constantes
  Tecnologia para alta performance
  

Especializada em temperado, laminado com PVB e Sentryglas

Pioneiro no Brasil no controle de umidade e espessura on line do PVB
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Como começou a atuar no merca-
do vidreiro?
Meu primeiro trabalho fixo já foi 
com vidro. Eu ainda era menino, 
tinha 13 anos, e a mãe de um 
amigo disse que em frente ao 
seu trabalho tinha uma empresa 
grande que tinha acabado de mu-
dar para lá. Chegamos eu e meu 
amigo com o currículo na mão 
e o dono da empresa, que esta-
va precisando de gente, na hora 
nos contratou. A empresa era 
uma distribuidora Blindex, eles 
atendiam a indústria e também 
forneciam serviço externo como 
vidraçaria. Comecei como ajudan-
te, lapidando espelhos e vidros e 
fazendo carregamento. 
Passei por muitas fases dentro 
dessa indústria. Mesmo depois 
que meu amigo saiu, eu perma-
neci. Sempre fiz serviços internos, 
mas admirava muito os instala-
dores, que contavam suas histó-
rias na rua, e passei a querer ser 
montador. Meu encarregado não 
deixava eu sair de jeito nenhum 
devido ao meu porte, mas um dia 

precisou de gente para carregar 
peso. O rapaz que me levou no 
primeiro dia gostou do meu tra-
balho por eu ser muito prestativo 
e acabei ficando com serviços ex-
ternos. Tive acesso a casas gran-
des e percebi o que o vidro pode-
ria fazer. Sempre gostei muito de 
ler e nessas casas tinham muitas 
revistas que ninguém lia. Na hora 
do almoço eu pegava as revistas, 
colocava no carro e ficava lendo. 
As revistas me inspiraram e moti-
varam ainda mais.

Conte como adquiriu conhecimen-
to e prática até deixar de ser aju-
dante e se tornar um instalador.
O bom ajudante é aquele para 
quem você não precisa pedir, ele 
já sabe a ferramenta que deve dar 
e é bem dinâmico. O cara que tra-
balhava comigo tinha em paralelo 
uma vidraçaria. Um dia fomos em 
uma casa que tinha dois box para 
instalar e eu pedi para ele se po-
deria montar um. Ele deixou e de-
pois passei a ser o ajudante fixo 
dele nas obras da vidraçari. Eu ia 

sozinho e resolvia os problemas 
da vidraçaria dele. Nessa mesma 
época tinha um projetista da em-
presa que faltava muito e meu pa-
trão levou seu pai, que tinha mais 
de 70 anos, para trabalhar como 
projetista na empresa. Ele era um 
cara excepcional, muito inteligen-
te, mas era idoso e precisava de 
um rapaz novo para subir escada e 
em andaime. Também sempre me 
passava os projetos para conferir 
e, quando ele ficou doente, assu-
mi como projetista. 
Nessa época não tinha internet 
assim como hoje, mas meu pa-
trão trazia sempre muito con-
teúdo, além das revistas. Posso 
dizer que tive acesso a informa-
ções muito privilegiadas. Depois 
de cinco anos eu sai da empresa 
e entrei em outra empresa como 
montador. Fiquei um tempo na 
montagem com mais um ajudan-
te, logo em seguida, ele comprou 
um forno e eu passei de monta-
dor para forneiro. Mais uma vez, 
o projetista dessa empresa teve 
uns problemas e fui fazer projeto. 

papo direto Gabriel Batista

Sucesso na internet, Gabriel Pestana começou a trabalhar aos 13 anos como ajudante em uma empre-
sa de vidros. Interessado no mercado, foi muito além do que lhe era exigido e se apoiou em revistas 
do setor, entre outras fontes de conteúdo, para obter conhecimento e crescer na carreira. Passou por 
todas as etapas, atuando de montador a projetista e representante comercial. Em sua trajetória, per-
cebeu a falta de qualificação e informação dos vidraceiros, considerado por ele o elo mais importante 
da cadeia, pois é este profissional que entrega o serviço ao cliente, e ganhou mais uma função: a de 
consultor. Com o objetivo de disseminar o que aprendeu em todos os anos de profissão e estudos 
paralelos, além de seu rico e vasto portfólio com mais de 20 mil fotos que registrou para evitar erros 
reincidentes, montou, em 2012, o Setor Vidreiro (http://www.setorvidreiro.com.br/), um site de con-
teúdo e cursos para o segmento, e hoje tem mais de 150 vídeo-aulas no You tube (https://www.you-
tube.com/user/SetorVidreiro) com milhares de visualizações por todo Brasil. No final do ano passado, 
avançou mais um passo com a Rádio Vidreira. A Vidro Impresso conversou com Batista, que contou 
sua história e percepções ao longo de sua caminhada.
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Passei de projetista para encarre-
gado de obra e comecei a geren-
ciar a mão de obra da galera. 

Durante esse processo, o que você 
mais gostava de fazer? Já tinha 
um foco para sua carreira?
Eu gostava muito de ser projetista. 
Nessa época eu já gostava de tra-
balhar com arquitetos, de inovar. 
O meu patrão era muito liberal, 
então toda parte de criação ficava 
por minha conta. Como gostava 
muito de criar, eu via nas revistas 
projetos feitos em São Paulo - a 
empresa era no interior - e que-
ria de alguma forma aplicar aqui-
lo. Minha meta era ser projetista, 
mas pelo financeiro eu queria ser 
representante comercial, pois tam-
bém já tinha passado por todas 
as áreas que poderia e não tinha 
mais para onde ir. Percebi que eu 
vendia muito fácil o vidro, mas ti-
nha problemas para receber. 
Descobri que por trás dos mui-
tos cheques sem fundo estavam 
clientes insatisfeitos com o pés-
simo serviço que estavam rece-
bendo. Foi quando comecei a 
entender que tinha muita falta 
de informações no setor - 95% 
da inadimplência acontecia pela 
falta de informação do vidracei-
ro- e passei a ser praticamente 
um consultor dos vidraceiros, não 
só vendia o vidro, eu ajudava os 
caras a realizar o projeto como 
eles vendiam. Fazia este trabalho 
de consultoria por conta própria, 
porque isso não era importan-
te para a empresa. Só eu sabia o 

sacrifício que era para receber, o 
que a falta de informação faz na 
vida da pessoa. E essa parte foi a 
que me fez mais feliz. Isso acon-
teceu lá na Baixada Santista, onde 
formei laços de amizade que te-
nho até hoje.

Então foi aí que descobriu sua vo-
cação e criou o Setor Vidreiro?
Eu comecei a utilizar essas habi-
lidades para ajudar o outro a ser 
bem-sucedido. Fiz isso durante 
dois anos e tive que abandonar 
o pessoal da Baixada Santista. 
Quando eu voltei para Jacareí, 
não podia mais dar assesso-
ria para eles, mas mandava por 
e-mail fotos e informações neces-
sárias e tentava ajudar por aqui. 
No final de semana eu descia e 
resolvia. O tempo começou a fi-
car muito apertado e eu não dava 
conta, percebia que as informa-
ções eram muito parecidas tam-
bém, foi quando tive a ideia de 
criar um acervo e disponibilizar 
aquilo em um blog, onde comecei 
a colocar muito conteúdo, pois 
eu tinha um portfólio com mais 
de 20 mil fotos. Eu sempre fazia 
um histórico para não ficar erran-
do nas mesmas coisas e fui mon-
tando como se fosse um manual, 
um histórico mesmo de obra com 
relatórios. Tínhamos muita infor-
mação, um acervo muito grande. 
Procurei uma empresa especia-
lizada em sites para poder me 
ajudar a aumentar o blog e assim 
surgiu o portal do Setor Vidreiro. 
Trabalhei dois anos sem ter lucro, 

vendi um dos meus carros e fui 
estudando por conta própria, pois 
só sabia o básico sobre internet. 
Um dia recebi e-mail de um vi-
draceiro dizendo que estava per-
dendo muito dinheiro e precisa 
de ajuda, pois tinha acabado de 
abrir uma vidraçaria mas contra-
tou um vidraceiro que tinha ido 
embora. Este vidraceiro só queria 
trabalhar com materiais simples, 
produtos básicos, e eu disse a 
ele que na região onde ele mora-
va tinha muitos vidraceiros e ele 
precisava trabalhar com produ-
tos diferenciados para não fazer 
a mesma coisa que as outras em-
presas já estavam fazendo. Come-
cei a enviar apostilas a ele e seu 
caso me incentivou a escrever o 
livro “Sua vidraçaria está sendo 
roubada”. Hoje esse livro já tem 
cerca de 12 mil downloads. 
No início as pessoas perguntavam 
“Tem algo a mais para oferecer 
além das matérias?”. Foi quando 
lançamos um curso gratuito que 
chamava “Conceitos Fundamen-
tais” no qual falava tudo que o vi-
draceiro precisava saber, desde as 
fabricantes até atender o cliente 
no final. Esse curso era só slide e 
eu falando, ficamos muito desca-
pitalizados, sem verba para inves-
tir. Criamos o “Vidraçaria Lucra-
tiva”, que abordava as questões 
administrativas, mas o público 
queria mais. Foi quando reformu-
lamos o curso para “Fundamen-
tos 3.0” e investimos em estrutu-
ra, com câmera. Todos os cursos 
são online e gratuitos, apenas o 

“ Tive acesso a casas gran des e percebi o que o vidro pode ria fazer. 
Sempre gostei muito de ler e nessas casas tinham muitas revistas que 
ninguém lia. Na hora do almoço eu pegava as revistas, colocava no 

carro e ficava lendo. As revistas me inspiraram e moti varam ainda mais”
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papo direto

curso de “Vidraçaria Lucrativa” 
era pago. Até então eu não lucra-
va e diminui meu padrão de vida 
para me dedicar ao Setor Vidrei-
ro. Vendemos muitos cursos de 
uma vez quando eu percebi que 
dava para viver disso. Hoje o se-
tor vidreiro cresceu, já tem até 
funcionários.

Atualmente está focado nos cursos?
Hoje a gente está criando muito 
conteúdo, dos quais 90% são gra-
tuitos. Os vídeos começaram em 
2014 e já são cerca de 150 vídeos 
longos no YouTube. Também es-
tamos bem atuantes no mercado, 
faço parte das reuniões da CB-37 
para ajudar a elaborar as nor-
mas técnicas da ABNT, pois per-
cebemos que os vidraceiros não 
seguem as normas técnicas por-
que não conhecem ou não veem 

vantagem comercial. As reuniões 
me ajudaram a entender melhor 
o mercado e representar nossa 
classe, já que há vários interesses 
envolvidos, uma norma beneficia 
um e prejudica outro. 

E como surgiu a ideia da Rádio 
Vidreira?
Como percebemos que o vidra-
ceiro não gosta muito de ler, fo-
mos para a alternativa do vídeo.  
Aí pensamos em outra mídia 
para alcançar o cara no dia a dia 
enquanto ele está trabalhando 
e veio a ideia de lançar a Rádio 
Vidreira, que é um Podcast. Com 
a rádio o cara não precisa sentar 
e ficar assistindo, ele pode ouvir 
enquanto trabalha, por exem-
plo, fazendo a instalação, de for-
ma mais versátil. A Rádio Vidrei-
ra abriu a possibilidade de fazer 

entrevistas e qualquer lugar do 
Brasil, e como é feita pela in-
ternet consegue alcançar muita 
gente. No vídeo são as minhas 
ideias, só eu falando, no rádio 
tem a possibilidade de interagir, 
tirar as dúvidas e participar en-
viando um e-mail. A rádio come-
çou no final de 2015, estamos 
no 10º episódio, e vai ao ar to-
das as terças-feiras pela manhã. 
Todos os episódios ficam dispo-
níveis em uma página no site do 
setor vidreiro. Várias indústrias 
já participaram, como Cebrace, 
Guardian, Vivix, UBV e Saint Go-
bain Glass. A ideia é que essas 
empresas venham falar com a 
gente na rádio, sem custo, pois 
não é patrocinado. Antes da en-
trevista avisamos os vidraceiros 
para que possam enviar suas 
perguntas sobre a empresa. 

“Estamos criando muito conteúdo, dos quais 90% são 

gratuitos. São cerca de 150 vídeos longos no YouTube”

Fotos: Reprodução - Youtube
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produtos

Fixação segura 
Com a instalação de espelhos através de fixadores químicos o 
profissional ganha mais agilidade e eficiência nos acabamentos das 
obras. Confira algumas dicas para atingir um melhor resultado e 

conheça os produtos disponíveis no mercado

A tecnologia evoluiu e criou facilidades que agregam tam-
bém mais estética aos ambientes. A indústria disponibiliza 
produtos cada vez eficientes para fazer a fixação de espe-
lhos que dispensam furos desnecessários na obra, elimi-
nando a necessidade de ferramentas especificas, como 
furadeira, chave de fenda e parafusos, e, principalmente, 
torna o trabalho de aplicação mais prático e ágil. A fixação 
química ainda proporciona acabamento impecável, o que 
contribui para a sofisticação do ambiente, elimina a neces-
sidade de perfurar a peça, a possibilidade de oxidação dos 
botões e o risco de atingir a tubulação hidráulica e elétri-
ca. Permite trabalhar em paredes irregulares e ajustes até 
alguns minutos após a instalação, sem fazer sujeira. 

“A vantagem de se usar um produto específico para fixa-
ção de espelho é a facilidade e limpeza, além de ser mais 
seguro, exibir acabamento perfeito e não precisar de 
furos. Assegura que não haverá sombras e manchas no 
espelho e que após a cura o espelho não descola. Além 
disso, o risco de a peça se quebrar durante a aplicação é 
menor do que se houver perfuração, além de poder ser 

melhor utilizado em decoração”, afirma Arley Ribeiro, ge-
rente de vendas da Pulvitec. O especialista destaca que o 
fixa espelho é indicado para todas as superfícies, exceto 
para tetos e locais muito inclinados. Neste caso, recomen-
da-se a fixação mecânica, com botões parafusados. 

Para garantir a segurança do ambiente, primeiro de tudo é 
de suma importância escolher um produto de qualidade, 
certificado pelo fabricante, e seguir as instruções técnicas 
de aplicação para obter o melhor desempenho, a fim de evi-
tar um descolamento total do espelho, manchas, trincas ou 
quebras, ou sobras do produto na peça. “Um produto de 
má qualidade pode não ter uma aderência tão boa ou não 
resistir à umidade”, explica Ribeiro. “É importante escolher 
um produto de alta qualidade e performance, que garanta 
agarre inicial, pois essa característica permite manter a peça 
firme quando aplicada. O produto deve ser livre de solventes, 
que danificam materiais sensíveis como os espelhos. Ainda, 
para maior segurança, é essencial uma alta força de colagem, 
evitando o desprendimento da peça e eventuais acidentes”, 
aconselha Claudio Amadio, gerente da marca Cascola. 

Espelho Cebrace

Foto: Divulgação
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- Arley Ribeiro, gerente de vendas da Pulvitec

Dicas de 

Primeiramente, certifique se as superfícies estão niveladas, lixando-as, e lim-
pas, isentas de resíduos de pinturas, poeiras, graxas, colas anteriores e umi-
dade. Com um pano umedecido com álcool, limpe a parte de trás do espe-
lho e da superfície do material em que será aplicado. A preparação correta 
da superfície elimina sujeiras e substâncias que possam prejudicar a adesão 
entre as peças e acelera a secagem do produto. “O nivelamento é necessá-
rio para um efetivo preenchimento de toda área de colagem. É importante 
lembrar que todos os cuidados mencionados acima devem ser detectados e 
sanados antes da execução da aplicação”, ressalta Amadio.

Aplique fita crepe na área onde não deseja que o produto entre em contato.

Caso seja um produto em blister, rompa a o lacre com a tampa, caso se-
ja em cartucho, rompa o lacre com um estilete, em um ângulo de 45º, ros-
queie o bico dosador e insira na pistola aplicadora.

Na parte de trás do espelho, ou na superfície a receber o espelho, aplique 
o produto em filetes contínuos de 2 a 4mm posicionados na vertical em to-
do o perímetro do espelho com distanciamento de 5 a 10cm entre eles e 
5cm da borda. A quantidade a ser utilizada poderá variar de acordo com o 
tamanho, peso e espessura do espelho, mas deve ser suficiente para cobrir 
70% do total de área útil de colagem. “Aplique com uma pressão uniforme 
e suficiente para que os filetes sejam transferidos para o substrato de forma 
homogenia. A aplicação em cordões nas verticais garante que não ocorra o 
acumulo de água, formada pelo vapor, o que mancharia o espelho. É preci-
so manter uma distância de 3mm entre a parede e o espelho, permitindo o 
escoamento da unidade”, esclarece Ygor Metidieri, químico de pesquisa e 
desenvolvimento da área de P&D do Grupo Amazonas. Recomenda-se o uso 
de espaçador de plástico com espaço suficiente para que se possa passar um 
fio de aço trançado entre a parede e o espelho. 

Faça os ajustes de posicionamento do espelho imediatamente após a junção 
das partes. O tempo de ajustes é de até 10 minutos, após esse período o 
produto começa o processo de secagem.

Após a instalação do espelho, mantenha-o pressionado. No caso de espe-
lhos pesados, utilize um suporte como calço ou uma fita até que a colagem 
fique firme, o que, dependendo do peso, pode demorar até uma hora. 

O excesso de produto deve ser retirado com pano umedecido em álcool 
antes da secagem total. Após isso a remoção só poderá ser feita mecanica-
mente. A cura total pode variar de 24 a 72 horas e dependerá dos materiais 
envolvidos, quantidade aplicada de produto e a situação climática.

aplicação 
1

2
3

4

5

6

7
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produtos

A maioria dos fixa espelho podem ser utilizados para 
fixação de espelhos em diversos materiais, como ma-
deira, concreto, azulejo, vidro, inox e gesso, porém, é 
sempre importante ler as recomendações de cada fa-
bricante. 

Vale ressaltar que, para evitar manchas, também é 
necessário escolher espelhos de boa qualidade, pois 
existem peças que podem manchar mesmo sem con-
tato direto com produtos químicos.

“Indicamos que o fixa espelho não seja submetido a 
uma temperatura fora da faixa de -20°C à 70°C e não 
tenha contato com nenhum tipo de produtos ácidos, 
alcalinos e solventes. Recomenda-se o uso de produtos 
neutros para limpezas das peças”, reforça o químico do 
Grupo Amazonas.

Oriente o cliente a não jogar água no espelho ou na 
parede em que foi aplicado com muita frequência, pois 
a umidade acumulada pode provocar manchas nos es-
pelhos e comprometer a segurança. 

-Toda e qualquer garantia de segurança de um local 
de trabalho deve contar com o suporte de um Técnico 
de Segurança do Trabalho. O uso de EPI é indispensá-
vel para que o profissional esteja devidamente seguro 
durante a execução do trabalho”, alerta o gerente da 
marca Cascola.

Observações

Confira alguns 

Fixa Espelho Amazonas

produtos disponíveis 
no mercado

Não escorre durante a aplicação, não mancha, permite fácil aplica-
ção e agarre inicial. Tem fraco odor, pois não possui solventes. É 
composto por selante de poliuretano modificado com aditivos es-
peciais e cargas minerais. Também apresenta boas características 
em colagem e vedação de materiais  como cerâmicas, madeira, vi-
dros, metais, concretos, gesso, argamassas, azulejos, cerâmicas, 
mármores, granitos, entre outros.

Cascola Monta & Fixa Cuba & Espelho
É um adesivo multifuncional extra forte de alto desempenho, que 
possui agarre imediato, permite rápida fixação e oferece alta força 
de colagem depois de curado, além de ser versátil por aderir em 
diversos tipos de materiais, como azulejos, concreto, cerâmica, ma-
deira, metais, vidros e plástico. Indicado para a fixação de cubas e 
espelhos, o Cascola Monta & Fixa Cuba & Espelho não agride su-
perfícies sensíveis, já que é livre de solventes, bastando utilizar 
apenas óculos de segurança e luvas de proteção à base de látex®. 
Prático, impermeável, com alta resistência e poder de aderência em 
diversas superfícies, o produto fixa e sela de uma só vez. Combina 
a flexibilidade dos silicones com a força dos adesivos em um único 
produto e possui um grande diferencial: pode ser aplicado em su-
perfícies molhadas, sem perder a aderência e performance.

Fo
to

 c
ed

id
a 

- G
ru

p
o

 A
m

az
o

n
as

Fo
to

 c
ed

id
a 

-C
as

co
la



380g

produtos

Maxfix Poliplás

Orbi Fixa Espelhos

Desenvolvido especificamente para fixação de espelhos, o Mastifix 
Poliplás é isento de solventes e isocianatos para não manchar a su-
perfície da peça. Possui tecnologia híbrida altamente indicada para a 
fixação de espelhos. Em sua composição estão pré-polímero híbrido, 
cargas minerais, plastificantes e aditivos especiais. Garante a aderência 
e flexibilidade de forma a proporcionar uma ótima fixação sem repu-
xar o espelho e provocar distorções ópticas nas imagens refletidas. 

“Os adesivos para fixação de espelhos de base híbrida são os mais in-
dicados para a fixação de espelhos, pois aderem em diferentes superfí-
cies, inclusive úmidas, como vidro, metais, madeira, cerâmicas, azulejos, 
argamassas, concretos, gessos, drywall, texturas e afins. A utilização de 
um adesivo de alta aderência, porém rígido, poderá provocar trincas ou 
quebras aos espelhos fixados. Para colagens que tenham uma carga ou 
uma tensão muito maior que uma fixação de um espelho exija, reco-
mendamos fazer um teste prévio ou consultar o departamento técnico 
da Poliplás”, afirma Davi de Souza, químico  da empresa.

Fixa e veda espelhos, vidros especiais, laminados, temperados, refle-
tivos, aramados e comuns, metais sensíveis, alvenaria, concreto e a 
maioria dos materiais utilizados na construção civil. Possui formulação 
especial, isenta de solventes e aditivos corrosivos. Tem alto poder de 
adesão e vedação, e permanece flexível por muitos anos. Resiste aos 
raios U.V. e temperaturas extremas que variam entre -40°C e 190°C. 
Vulcaniza a temperatura ambiente e forma pele de 15 a 20 minutos. 
Sua cura produz-se aproximadamente à razão de 1mm/24 horas.

Multifix Fixa Espelho
Os principais diferenciais deste produto são a forte adesão e a fácil 
aplicação. Não mancha, nem deixa sombras na peça. Disponível em 
bisnaga para aplicações menores e, para evitar desperdício, o Mul-
tifix Fixa Espelho da Pulvitec é composto por siloxanos modificados. 
Indicado apenas para a fixação de espelhos, pode ser aplicado em 
concreto, drywall, madeira, metal, azulejo e vidro.
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Fixa Espelho Mastiflex

Fixa Espelho Etaniz

 Fixa Espelho Cebrace

É um adesivo de poliuretano inerte para fixação de vidros e espelhos. 
Com alta adesividade em vários substratos - concreto, metais, vidros 
e madeira, o produto cura rapidamente ao entrar em contato com a 
umidade do ar formando um elastômero de alta resistência mecânica 
e a intempéries. Por seu caráter não ácido, não causa manchas e dis-
torções nos espelhos. Atende aos padrões de qualidade das diversas 
áreas de colagem de espelhos e vidros. Disponível na cor branca em 
embalagem de 450 gramas.

Adesivo-selante monocomponente de alto desempenho desenvolvido 
para a fixação de vidros e espelhos. Forma película em 15 minutos e 
cura a uma velocidade de 3mm/24hs com umidade do ar.  Adere em 
diversos substratos como concreto, vidros, cerâmica, madeira, pvc, 
policarbonato, aço e alumínio. Permite fixação durável , segura e com 
junta flexível. Possui alta resistência ao envelhecimento e não necessi-
ta de primer para promover a aderência.  Isento de solventes e ecolo-
gicamente correto, não é corrosível e não atinge a camada protetora 
dos espelhos.  Não contém isocianatos livres. Disponível em cartuchos 
de 400 gramas na cor branca.

O produto, testado, aprovado e certificado pelo fabricante do espelho, 
é fácil de aplicar, permitindo o reposicionamento em até 15 minutos. 
Feito de base Pesilox, tem alto poder de adesão ao substrato, inclusi-
ve em área úmida, e é isento de cheiro e solventes. Necessita de uma 
pistola aplicadora. “Pode ser usado para vidro pintados também, e em 
diversos tipos de substratos, como concreto, madeiras, cerâmicas, me-
tais, aço, gesso, e etc”, explica Benjamin Soares, assessor comercial da 
Adespec. A empresa também possui um produto, isentos de solventes, 
para proteger a borda, o Protetor de Borda Cebrace, que garante que 
o espelho oxide pelas bordas.

Espaço Acqua Que Te Quero Água 2 - Casa Cor SP 2015
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Tel.: 0800.125125
br.saint-gobain-glass.com

glass@saint-gobain.com

/saintgobainglassbrasil

Saint-Gobain Glass

.

®SGG MONUMENTAL

A Saint-Gobain Glass recomenda o cumprimento de todos 
os quesitos quanto à instalação, folgas, calços, rebaixo e 
dimensionamento das peças, conforme a norma NBR 7199 
da ABNT sobre vidros na construção civil.

APLICAÇÕES SUGERIDAS

janelas
e vitrais

móveis
coberturas
e fachadas

guarda-corpos

CORES DISPONÍVEIS
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12ª Edição TECNOLOGIA, DESIGN
E INOVAÇÃO
ESPERAM POR VOCÊ

Acesse o site 

www.glassexpo.com.br

Profissional do setor, participe

do mais importante evento do

setor vidreiro na América Latina.

Faça já seu

e programe-se para conhecer

as novidades da indústria.

Feira Internacional de Persianas,
Portas/Portões e Sistemas
de Proteção Solar

Evento
Paralelo

Dias 08 - 10 - 12h às 19h

Dia 11 - 10h às 17h

Transamerica Expo Center

São Paulo - SP / Brasil

junho de 2016
08-11

CREDENCIAMENTO ONLINE

Organização:Transportadora Aérea Oficial:

Parceria Exclusiva: Apoio:
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THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS      WWW.Q-R AILING.COM.BR

ESCOLHA
O ORIGINAL!

NOSSO REPRESENTANTE NO RIO DE JANEIRO

Brasil Glass Rio
Av . Guilherme Maxwell, 480

Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ

T. 3445-0400 / 2290-9972 / 96432-6634

A ARTE DE DESENHAR SISTEMAS 
DE GUARDA-CORPOS 
Desenhos modernos e minimalistas. Linhas elegantes.  

Ambientes únicos. Este é o resultado da combinação de  

ideias arquitetônicas brilhantes com os sistemas Q-railing.

Para mais informações sobre a Q-railing, acesse  

www.q-railing.com.br. 

Q-railing Brasil Ltda.
Rua Enxovia 472 cj. 2403

04711-010 Chácara Santo Antônio

São Paulo S.P.

T. 011/99411 5856

comercial@q-railing.com.br

1825 adv Brazilie 206x277_v1.indd   1 11-02-16   14:14
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FlashNotícias, lançamentos e curiosidades. Acompanhe 
aqui os últimos acontecimentos do setor 
do vidro e de sua cadeia produtiva

A fabricante de vidros AGC anuncia um investimento de 
R$ 700 milhões na construção de sua segunda planta no 
Brasil. A nova planta será no Sudeste e produzirá 850 tone-
ladas por dia de vidro plano, aumentando a capacidade da 
AGC no Brasil das atuais 600 toneladas por dia para 1450 
toneladas diárias. A construção, com conclusão prevista 
para 2018, deverá gerar cerca de 1.000 postos de trabalho, 
e ao final, serão criados 500 empregos diretos e indiretos.

“A AGC entrou no mercado brasileiro em 2011 para aten-
der nossos clientes nos segmentos da construção civil, 
da decoração e do setor automotivo com um investimen-
to inicial de quase R$ 1 bilhão. Hoje, cinco anos depois, 
confirmamos o comprometimento com os nossos clien-
tes, anunciando um investimento adicional de R$ 700 mi-
lhões. Em um momento delicado da nossa economia, a 

AGC quer dar um sinal concreto de confiança no futuro 
do País e na capacidade empreendedora dos nossos clien-
tes e de toda a cadeia vidreira nacional”, afirma Davide 
Cappellino, presidente da AGC Brasil.

“O Brasil e a América do Sul são mercados estratégicos 
para a AGC, nos quais pretendemos reforçar a nossa 
presença”, complementa Jean-François Heris, presiden-
te global da Divisão Building (produtos para construção 
civil) da AGC, que esteve presente durante o anúncio do 
novo investimento no Brasil. A AGC Brasil atualmente 
produz em sua fábrica de Guaratinguetá chapas de vidro 
plano nas versões incolor e colorido e com espessuras 
de 1,8 até 12 milímetros. Parte da produção é transfor-
mada, na mesma planta, em espelhos, vidros pintados e 
outros produtos para decoração.

AGC investe R$ 700 mi em nova planta e mais que dobra sua produção 
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A marca Cascola, multissolução em adesivos e selantes 
pertencente à alemã Henkel, amplia seu portfólio com o 
lançamento do selante Cascola Flexite Vidro & Alumínio 
e a nova embalagem do Cascola Espuma Expansiva com 
750ml, direcionados à área da construção. 

O Cascola Flexite Vidro & Alumínio é recomendado para di-
ferentes vedações: em portas, esquadrias e perfis de alumí-
nio, box de banheiro, vitrines, vidro comum e temperado, 
fibra de vidro e superfícies vitrificadas. O produto contém 
fungicida, não encolhe e não amarela com o tempo, possui 
resistência a produtos químicos, além de possuir a durabi-
lidade de dez anos. A cura total do silicone leva entre 24 
e 72 horas, dependendo do tipo de substrato, tamanho, 

quantidade aplicada e situação climática. Depois de cura-
do, a remoção só é possível por meio mecânico. 

Já Cascola Espuma Expansiva chega ao mercado em novo 
formato. Em embalagem maior, com 750ml, possui alta 
performance e é indicado para vedar e isolar de maneira 
durável uma variedade de materiais, como madeira, alve-
naria, metais e plásticos. Também pode ser utilizado na 
fixação de batentes de portas e janelas, vedação de ar con-
dicionado, isolamento térmico e acústico e preenchimento 
de espaços em geral. A cura total da espuma dura entre 
duas e oito horas, dependendo da quantidade aplicada e 
situação climática.

Cascola lança novo selante para vidro e alumínio 

A fabricante alemã Schott realizou o desafio de desenvol-
ver um vidro ultrafino e ao mesmo tempo resistente. A 
empresa definiu o produto como “mais fino que um fio 
de cabelo, forte como vidro comum e dobrável como plás-
tico”. Para atingir este resultado, o vidro passa por uma 
alteração química. O fortalecimento ocorre quando íons 
de sódio saem do vidro quando ele é mergulhado em uma 
solução de potássio e comprimido em uma só composição. 
Quanto maior a compressão, mais fino ele fica. A empresa, 
porém, chega à espessura mínima de 20 micrômetros, pois 
menos que isso já causaria rachaduras. O material é utili-
zado em tablets e smartphones, que podem se tornar mais 
versáteis ao ganhar a capacidade de serem “dobrados”.

Schott desenvolve vidro ultrafino, 
flexível e resistente
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flash

Criado por uma startup de Belo Horizonte (MG) e 
produzido pela Sunew,  o OPV (Organic Photovol-
taic) é uma tinta para revestir fachadas de vidro que 
converte a luz do sol em energia elétrica. Foram in-
vestidos R$ 100 milhões nas pesquisas da tecnologia 
do OPV no Brasil, mas o produto é promissor, pois o 
processo de produção é simples e barato.

A tecnologia foi aplicada em aproximadamente 2 mil 
metros quadrados de vidro do futuro edifício da de-
senvolvedora de sistemas de gestão Totvs, localizado 
na Zona Norte de São Paulo, que será inaugurado no 
início de 2017. Os novos vidros custaram 40% a mais 
do que os tradicionais, despesa que deve ser compen-
sada em sete anos pela economia de energia, já que a 
carga gerada será suficiente para manter ligados pelo 
menos 2,5 mil computadores.

Startup brasileira produz vidro que 
converte energia solar em elétrica

A Gauzy Technologies, empresa israelense de tecnologia 
em vidros,  investiu mais de US$ 500 mil no desenvol-
vimento de uma mesa automática de processamento a 
laser frio. Com área de corte de 3,50m x 2,50m e oito 
espaços distribuídos para possibilitar uma superfície pla-
na durante o corte dos filmes, a mesa a laser da Gauzy 
tornou realidade o corte dos delicados filmes de cristal 
líquido com precisão e em múltiplas medidas. 

Desde o seu surgimento, em 2009, a empresa investe seu 
potencial inovador e tecnológico em produtos planeja-
dos a partir dos filmes de PLCD – cristal líquido , que per-
mitem que vidros se transformem em persianas inteligen-
tes e multimídias. Através do impulso eletromagnético, 
responsável por trocar a posição das moléculas de vidro, 
a tecnologia em vidros, além das múltiplas aplicações, 
cria soluções para controlar a entrada e a saída de luz em 
diversos ambientes e transforma vitrines em “telas” para 
transmissão de propagandas, filmes e imagens.

Com esse investimento, a empresa caminha para novas 
possibilidades na área de fabricação da tecnologia em vi-
dro. Arie Halpern, diretor da Gauzy, explica que  a mesa 
de processamento corta o PLCD com alta precisão e em 
qualquer formato e permite que furos sejam feitos nas 
películas. “Essa função é um grande avanço, principal-
mente se a película, ao final do processamento, for usa-
da para a aplicação em portas, janelas, vitrines e alguns 
tipos de fachadas”, diz. O laser frio também efetua cortes 
transversais, extinguindo o uso de ferramentas de corte 
como ‘facas’ e ‘guilhotinas’, que podem danificar a cama-
da delicada presente na parte de dentro do filme.

Gauzy aplica US$ 00  mil em mesa 
de corte a laser frio para produzir 
vidros inteligentes sob medida 
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Marcelo Machado é o mais novo gerente geral da Saint-Gobain 
Glass, divisão do Grupo Saint-Gobain responsável pela produção 
de vidros impressos e presente há mais de 70 anos no Brasil.  
Machado é formado em Ciências Contábeis e Análise de Siste-
mas, com especialização em Marketing Estratégico Setorial pela 
UNIMEP-SP e MBA em Business Management pela FGV.  Com 
experiência nas áreas de Logística, TI, Industrial, Comercial e 
Marketing, o executivo teve passagem por várias empresas do 
Grupo Saint-Gobain, entre elas Brasilit, Placo e Saint-Gobain Ca-
nalização, onde atuou como Diretor Comercial e de Marketing. 

Saint-Gobain Glass tem novo 
Gerente Geral

O recém-inaugurado Museu do Amanhã, projetado 
pelo renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava 
e que marca a revitalização urbana da zona portuária 
do Rio de Janeiro, traz em sua estrutura os vidros de 
controle solar da Guardian, que permitiu a valoriza-
ção estética do empreendimento devido às grandes 
aberturas em esquadrias retangulares e triangulares 
nas fachadas e faces laterais. Nesse projeto foram uti-
lizados 3.800 m² do vidro Coater laminado, com Sun-
guard Neutral 67 na baseExtraClear, importados de 
uma das unidades da Guardian na Europa. 

Além do efeito estético, o vidro da Guardian propicia a 
entrada de luz natural no interior da construção, apresen-
tando um índice de transmissão luminosa de 68,5%; de 
reflexão externa, de 12,9%; de reflexão interna de 11,4%, 
e um fator solar, de 61,1%. O produto bloqueia 39% do  
calor originado pelos raios solares, garantindo  um maior  
conforto térmico aos visitantes do Museu do Amanhã.

Além dos vidros da Guardian, o projeto conta com 
diversos diferenciais para a preservação do meio am-
biente, entre eles, a utilização da água da baía da 
Guanabara para resfriamento da temperatura no inte-
rior do prédio, as estruturas móveis na fachada que, 
além de atuarem como brises, servem de base para as 
placas fotovoltaicas que captam a energia solar.

Guardian é a fornecedora de vidros de 
controle solar do Museu do Amanhã
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flash

Tecnologia de ponta Pujol em laminado de PVB e EVA chega ao Brasil

A distribuidora CristalGlass, baseada em Portão (RS), é a pri-
meira no Brasil a implantar uma linha automática de emba-
lagem Pujol 100 PVB+ para a fabricação de vidros laminados 
com PVB ou EVA. A tecnologia de duplo vácuo do sistema 
Pujol 100 permite laminar o PVB sem necessidade de tê-lo 
em uma sala branca refrigerada e com baixa umidade. O 
sistema Pujol 100 seca o PVB entre os vidros no primeiro 
estágio do ciclo. Além da nova tecnologia para laminação 
do PVB, também pode laminar EVA com o novo sistema Fast 
Curing, que permite laminar 17m2 de 4+4 a cada 35 minutos, 
resultando em uma produção diária de 621m2.

O sistema não requer linha de pré-laminado, portanto não 

são necessárias a calandra, nem o pré-forno (túnel infra 
vermelho); não requer nenhuma instalação de compres-
sor de grande consumo; não tem risco de explosão, nem 
necessita certificação das soldas cada dez anos como na 
autoclave. O equipamento ainda reduz em até 70% os cus-
tos energéticos comparado com sistemas de autoclave. 
Permite até 40 mm de empilhamento por gaveta, e posição 
de espera e unidades de gavetas duplicadas otimizam o 
tempo do ciclo. Enquanto a metade se processa no forno, 
a outra metade se descarrega e carrega para o seguinte 
ciclo, reduzindo a 10 minutos o processo de extração, in-
trodução e início do novo ciclo no forno.

Em parceria com a Tec Vidro e apoio da Viminas, a Anavidro-ES 
realizou, no último dia 19 de março, um treinamento sobre Fe-
chamento de Sacada de Varanda com o novo kit desenvolvido 
pela Tec Vidro, no auditório da Viminas no município da Serra-ES.

O evento contou com a presença de 40 associados da Ana-
vidro-ES, que ficaram atentos às explicações do consultor 
técnico da Tec Vidro Valter Galdino. Os instrutor apresen-
tou as normas técnicas aplicadas ao fechamento de saca-
das e realizou uma montagem do kit para que todos pu-
dessem observar o modo correto de instalação. Um novo 
treinamento já está marcado para o dia 14 de maio. 

Anavidro-ES e Tec Vidro 
realizam treinamento sobre 
Fechamento de Sacada
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EMPRESA 100%
BRASILEIRA

A Glass Vetro busca constantemente
a qualidade e eficácia dos seus sistemas
de guarda-corpos utilizando como
parâmetros as Normas ABNT*.

*14.718/2008 (guarda-corpos) | 7.199/89 (vidros) | 6.123/90 (ventos) | 9.050 (corrimãos) | 9.077 (saídas de emergências) | Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro

Atendimento Personalizado

Suporte Técnico Especializado

Desenvolvimento e Adequação de Produtos

Acompanhamento do Projeto

Rua Barra Funda, 399 - CEP 01152-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3660-5555 - vendas@glassvetro-sp1.com.br 

Loja Barra Funda

AV. Goiás, 189 - CEP 09521-310 - Bairro Sto. Antônio - São Caetano - SP
Tel.: (11) 4226-7107 - lojasp2@glassvetro-sp2.com.br

Loja ABC

Rua Cerro Azul, 1049 - CEP 91030-250 - Santa Maria Goretti 
Tel.: (51) 3024.0505 - comercial@glassvetro-rs.com.br 

Loja Porto Alegre

Rua do Curtume, 274 - CEP 05065-001 - Lapa / SP
Tel.: (11) 3124.4027 - bruno.candido@gvarquitetura.com.br

GV Arquitetura

Rua Romão Martins, 364 - CEP 68743-527 - Castanhal / Pará
Tel.: (91) 3711.6139 - contato@glassvetro-pa.com.br 

Loja Pará

O
nd

e 
en

co
nt

ra
r:
A PRIMEIRA fabricante de Perfis Infinity View
para Guarda-Corpo no Brasil.
A PRIMEIRA fabricante de Perfis Infinity View
para Guarda-Corpo no Brasil.
A PRIMEIRA fabricante de Perfis Infinity View
para Guarda-Corpo no Brasil.
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A empresa alemã Rehau, que acaba de completar 40 anos 
no Brasil e ampliou seu Centro Logístico para uma área 
de 9.500m², aposta na produção e desenvolvimento de 
sistemas para janelas e fachadas com tecnologia em polí-
meros, que já são bastante usadas em países europeus e 
estão ganhando espaço por aqui devido ao seu alto poder 
de vedação, além de isolamento térmico e acústico mais 
eficientes. Entre os diversos benefícios, esse tipo de per-
fil proporciona a diminuição das trocas de temperaturas 
entre os ambientes e, por isso, deixa o ambiente mais 
agradável, mantendo a temperatura amena mesmo sem o 
ar condicionado. Esse material, por não ser um condutor 
térmico, permite que a casa fique menos quente quando lá 
fora faz muito calor e menos fria no inverno. 

Outros destaques que contribuem para esse tipo de ma-
terial ganhar mais pontos a seu favor é o seu diferencial 
estético e a praticidade no dia a dia. O PVC dá ao design 
de qualquer construção um aspecto mais clean, pode ser 
folhado em outras cores e oferece opções simples e práti-
cas de manutenção e limpeza. Além disso, o material tem 
maior durabilidade e resistência se comparado ao alumí-
nio e à madeira, é bastante indicado para regiões úmidas e 
litorâneas e não propaga chamas, o que garante também 
mais segurança em casas e apartamentos.

Uma pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) 
em São Carlos desenvolveu um vidro que muda de cor, 
do amarelo para o verde, quando recebe corrente elé-
trica. Com isso, é possível camuflar objetos de acordo 
com o ambiente. A tecnologia pode ser aplicada tanto 
na área militar quanto na indústria de alimentos.

No caso de uma base militar no deserto, por exem-
plo, uma manta flexível impregnada com a tecnolo-
gia poderia ficar totalmente escondida. O mesmo 
ocorreria com um tanque de guerra em uma selva. 
Outra aplicação possível seria na indústria de ali-
mentos. Mas, em vez de usar a corrente elétrica, a 
mudança de cor seria provocada pela alteração de 
temperatura. No caso de um alimento congelado, 
por exemplo, parte da embalagem ficaria verde e, 
em caso de descongelamento, amarela.

Para chegar ao sistema, os pesquisadores cria-
ram camadas de filmes e soluções que condu-
zem energia. A eletricidade que percorre o vidro 
passa por uma espécie de gelatina e faz com que 
a placa mude de cor. Já existe no mercado um 
dispositivo parecido, mas nenhum com a mesma 
variação de cores. O projeto está em processo de 
patente no Brasil e também na Comunidade Euro-
peia. As informações são do G1.

Rehau comemora 0 anos no Brasil e 
aposta nas janelas com perfil de PVC 

USP São Carlos desenvolve 
vidro que muda de cor e cria 
efeito de camuflagem
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Espetáculo
dos Negócios

Acesse lendo o QRCODE
através do seu celular

e fique por dentro
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Glass
South
America

feiras e eventos

Maior vitrine do mercado vidreiro na america latina, 
a Glass South America é a principal plataforma para 
exposição e lançamento de tendências em aplica-
ções de vidro, máquinas, equipamentos e acessórios, 
entre outros produtos e serviços, além de propiciar 
oportunidades de atualização profissional e geração 
de negócios para a cadeia produtiva do setor, con-
tribuindo para o crescimento e evolução do segmen-
to. “O principal objetivo da Glass South America é 
proporcionar um espaço ideal para compartilhar 
conhecimento, conectar pessoas e criar experiên-
cias junto aos importantes players desse mercado 
que buscam soluções e novas ideias para o uso do 
vidro”, define Ligia Amorim, diretora geral da Nür-
nbergMesse Brasil, realizadora do evento. 

Assim como na edição anterior, a previsão para 
este ano é receber 12 mil visitações de profissio-
nais qualificados do setor que conhecerão, em 
primeira mão, os lançamentos das 200 marcas em 
exposição. Dessas, 15% são provenientes de dife-
rentes países como Estados Unidos, Espanha, Ín-
dia, Turquia, China, Holanda, entre outros. A feira 
irá contar mais uma vez com o Pavilhão Italiano. 
Reconhecido sucesso desde 2008, o espaço recebe-
rá empresas da cadeia vidreira Italiana, reconhecida 
por ter as mais avançadas indústrias do setor.

Em sua 12ª edição, a feira 
traz novidades e grandes 
expectativas para a cadeia 
vidreira, que aposta no 
evento para alavancar 
os negócios. Veja o que 
esperar deste encontro

A Glass South America continua investindo em no-
vidades. Ligia Amorim conta que a 12ª edição da 
feira receberá a estreia da feira R+T South Ameri-
ca, evento internacional referência no mercado de 
persianas, portas/portões e proteção solar inter-
na e externa com edições na Alemanha, Austrália, 
Turquia e China. “A primeira edição do evento no 
Brasil contará com mais de 1500 m² de área em ex-
posição com expositores da Espanha, Itália, Polô-
nia, Turquia, China, Holanda, Estados Unidos, entre 
outros. Outra novidade é o lançamento da Arena 
de Gestão e Tecnologia, que proporcionará aos vi-
sitantes e convidados a oportunidade de participar 
de apresentações curtas com temas inovadores por 
meio de palestras, experiências e interação.

Realizada a cada dois anos, a feira já está qua-
se 100% comercializada e o credenciamento on-
line está disponível pelo site www.glassexpo.
com.br. O número de inscritos em poucos dias 
ultrapassou a edição anterior e aponta um cres-
cimento de 80% nos cargos de diretores, sócios/
proprietários e gerentes de diferentes setores do 
mercado vidreiro. De acordo com a última pes-
quisa, realizada após a edição anterior, 92% dos 
expositores relataram que a Glass South America 
contribui para que a empresa gere novos negó-
cios e relacionamentos. “Oferecemos aos nossos 
expositores, visitantes e parceiros uma completa 

Assim como na edição anterior, a previsão para este ano é receber 12 mil 
visitantes, que conhecerão os lançamentos das 200 marcas em exposição
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“A visibilidade do evento é 
absurda e este investimento 

é imprescindível visando a 
prospecção de clientes”

Assim como a realizadora da Glass South America, as 
empresas do setor não se intimidam com o cenário 
político e econômico brasileiro e também investem na 
feira. A Multimetais Fechaduras e Acessórios apos-
tou em um novo produto e irá apresentá-lo no even-
to, que é visto pela empresa como uma esperança de 
realizar novos negócios. Para Vinícius Bairral Abreu, 
diretor financeiro da Multimetais Fechaduras e Aces-
sórios, a feira será uma oportunidade importante pa-
ra ganhar fôlego no mercado em um ano difícil como 
promete ser o de 2016. “Não colocamos freio nos de-
senvolvimentos e precisamos recuperar o investimen-
to realizado, e nada como um evento dessa visibilida-
de para divulgarmos nosso novo produto, estar em 
contato com grandes parceiros, estreitar relaciona-

- Vinícius Bairral Abreu, diretor financeiro da 
Multimetais Fechaduras e Acessórios

Otimismo em um cenário incerto

ferramenta de marketing e negócios. A Nürnberg-
Messe Brasil entende que as feiras têm um valor es-
tratégico ainda maior em períodos de turbulência 
econômica e, nesse cenário, a Glass South America 
proporciona oportunidades de desenvolvimento de 
negócios e troca de melhores práticas entre profis-
sionais do mercado e também entre as empresas”, 
ressalta Ligia.

mentos e divulgar a empresa e seus produtos em 
um ano de dificuldade econômica como estamos 
sofrendo. A visibilidade do evento é absurda e es-
te investimento é imprescindível visando a pros-
pecção de clientes”.

O atual momento de incerteza também não inibiu 
os investimentos da PKO, que marca presença em 
todas as edições para expor suas linhas de produ-
tos. “Apesar do cenário não estar tão favorável 
quanto nos anos anteriores, a PKO está otimista, 
apostando na ampliação do seu marketing share, 
principalmente após os novos investimentos em 
seu parque gráfico. A empresa está em fase de 
implantação de uma nova linha de vidros lami-
nados, com maquinário de última geração vindo 
da Itália. Tal investimento, além de dobrar nossa 
capacidade produtiva, irá oferecer mais agilidade 
na entrega do produto. A visibilidade que a fei-
ra dá é muito importante para os negócios, pois 
amplia a divulgação dos nossos produtos para um 
público segmentado, que realmente está interes-
sado em comprar ou fazer parceria”, avalia Yao 
Ang, diretor da PKO do Brasil.

“O evento vai propiciar uma troca ainda maior de 
ideias, informações e também soluções para en-
frentarmos juntos esse momento difícil do merca-
do. Uma feira nessa proporção gera otimismo e a 
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feiras e eventos

A Di Vero entende que participar de eventos co-
mo a  Glass South America é um dos melhores 
caminhos para atingir o maior número de po-
tenciais clientes em um menor espaço de tempo. 
“Nossas expectativas, além da consolidação da 
marca, é realizar a prospecção de novos clientes 
e parceiros em um número ainda maior do que a 
feira anterior. Acreditamos que todos que estão 
investindo no evento já saem na frente peran-
te seus concorrentes, pois a feira é uma enorme 
vitrine do que há de melhor e novo de empresas 
que estão afim de fazerem as coisas acontece-
rem”, define Marcos Gaspar, diretor da Di Vero.

Para Claudemir Cirilo, diretor da Funisa Inox, du-
rante a feira, os visitantes terão a oportunidade 
de realizar uma comparação entre fornecedores, 
produtos e serviços, e assim, decidir quais opções 
melhor atendem suas expectativas. “É uma ótima 
oportunidade porque a maioria das empresas re-
lacionadas ao segmento vidreiro estará presente”. 
“Sem dúvida a participação na feira representa 
grandes possibilidades de novos negócios por se 
tratar de um ‘ponto de encontro’ entre os maiores 
do setor”, acrescenta Gideon Neris do Bonfim, ge-
rente técnico comercial da Brasibras.

Interação intensa com os clientes

“A visibilidade que a feira dá é muito 
importante para os negócios, pois amplia 

a divulgação dos nossos produtos para um 
público segmentado, que realmente está 

interessado em comprar ou fazer parceria”

“Uma feira nessa proporção gera 
otimismo e a certeza de que o mercado 

vai reagir antes do que imaginamos. É um 
momento de união”

“Esperamos mostrar ao público, 
neste momento de crise, que estamos 

trabalhando para inovar mais uma vez e 
trazer ao mercado produtos diferenciados”

- Yao Ang, diretor da PKO do Brasi

- Daniel Leicand, diretor da Abrasipa

- Nelson Libonatti Junior, diretor geral da Glass Vetro

certeza de que o mercado vai reagir antes do 
que imaginamos. A feira sempre traz expecta-
tivas positivas, principalmente de reação do se-
tor. Gera a oportunidade de consolidar as par-
cerias, tão importantes em momentos difíceis, 
e assim afastar a insegurança. É um momento 
de união, e ali podemos juntar clientes e forne-
cedores em projetos que permitam manter os 
investimentos e ajudar na recuperação da eco-
nomia e do consumo consciente”, afirma Daniel 
Leicand, diretor da Abrasipa.

Nelson Libonatti Junior, diretor geral da Glass 
Vetro, quer mostrar as novidades e investimen-
tos da empresa na feira, que será  a oportuni-
dade de falar com o vidraceiro, arquitetos e 
possíveis interessados na Franquia Glass Vetro, 
apresentando novos tipos de negociação. “Es-
peramos mostrar ao público, neste momento 
de crise, que estamos trabalhando para inovar 
mais uma vez e trazer ao mercado produtos 
diferenciados e com menor custo para nossos 
clientes. Além disso, estamos desenvolvendo 
em nossa fábrica a produção de produtos que 
antes importávamos. Essa ação visa deixar nos-
sos produtos mais competitivos. Nossa expec-
tativa é de que nossos clientes aprovem essas 
medidas e gostem dos lançamentos que apre-
sentaremos, e aumentar nosso faturamento”.
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“Acreditamos que todos que estão 
investindo no evento já saem na frente 
perante seus concorrentes, pois a feira 

é uma enorme vitrine do que há de 
melhor e novo”

“É uma ótima oportunidade porque a 
maioria das empresas relacionadas ao 

segmento vidreiro estará presente”

”Sem dúvida a participação da feira 
representa grandes possibilidades de 

novos negócios por se tratar de um ‘ponto 
de encontro’ entre os maiores do setor”

- Marcos Gaspar, diretor da Di Vero

- Claudemir Cirilo, diretor da Funisa

- Gideon Neris do Bonfim, gerente 
técnico comercial da Brasibras
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Fique por dentro das novidades

A Di Vero lançará na feira o modelo de corrimão Luni, 
composto de peças e conectores de fácil instalação. Tra-
ta-se de um modelo versátil com o qual o profissional ser-
ralheiro ou vidraceiro poderá fazer a instalação no local, 
pois não há a necessidade do uso de solda ou qualquer 
tipo de acabamento. Com essa solução inovadora será 
possível fazer a união dos corrimãos e dos tubos interme-
diários nas viradas das escadas através de junções desen-
volvidas em um design suave que não compromete a be-
leza do produto final. Disponível com modelo para vidros 
e com travessas intermediárias.    

A Multimetais apresentará seu lançamento de 2016, a 
linha Polímero Multimetais, com a qualidade da linha 
Zamac agora em polímero de alta resistência, além da 
linha de puxadores injetados e toda a linha Zamac.

“A expectativa é a melhor, prometemos 
revolucionar o mercado com novidades e ter 

nosso stande cheio como sempre. É um ano difícil 
e temos que trabalhar e inovar para passarmos 

este momento da melhor forma possível”

- Max Del Olmo, diretor da AL Puxadores 

A Funisa Inox já se tornou um participante habitué da 
Glass South America e nesta edição da feira apresentará 
a primeira coluna de acessibilidade articulável e com ajus-
tes de altura, que atende plenamente a norma ABNT NBR 
9050:2015 e garante simplicidade, segurança e qualidade 
total nos processos de instalação e montagem de corri-
mãos e guarda-corpos para rampas de acessibilidade. A 
empresa ainda levará sistemas consagrados no segmen-
to de corrimão e guarda-corpo e montará no estande um 
laboratório de ensaio para realizar, ao vivo, testes com-
parativos para demonstrar a superioridade de seus pro-
dutos frente aos produtos similares comercializados pela 
concorrência.

Foto cedida: Di Vero
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Marcando presença com dois estandes, a Glass Parts 
apresentará a mais ampla linha de correias, sapatas e 
engrenagem para a manutenção dos mais diversos fa-
bricantes de máquinas, além do lançamento da Nep-
tun, fabricante Italiano do equipamento “Drillmax”, 
centro de processamento vertical com nove eixos e 
armazém para treze ferramentas para execução de la-
pidação, recortes e furos no vidro. A empresa também 
irá apresentar um sistema rotacional de transferência  
de chapas de vidros tipo Turn Over, lançado em março, 
para ser acoplado nas lapidadoras verticais para virar 
e transferir as chapas de vidros a serem lapidadas nas 
lapidadoras verticais sem interferência de operadores, 
reduzindo o custo de mão de obra. 

A Brasibras este ano apresentará seu equipamento 
totalmente de acordo com a NR10 e NR12, trazendo 
mais segurança e confiança aos clientes. O modelo BR-
758018/VDDAE possui armário coletor de pó com filtro 
tipo cartucho, consumo de ar de 20 a 32 pés cúbicos, 
sendo trifásico ou monofásico. Este gabinete pode ope-
rar com os seguintes abrasivos: esfera de vidro, óxido 
de alumínio, quartzo, etc.

A Glass Vetro vai apresentar o Spider em aço inox 304 
polido, com hastes curvas com design arrojado, alta du-
rabilidade, resistente às intempéries e articulação que 
possibilita ampla angulação. Lançada em fevereiro,  a 
Spider 01.40.048 é muito fácil de aplicar, vem com bujão 
de aço carbono que facilita o corte para adequação no 
tubo (estrutura metálica) e parafuso de fixação (rótula), 
que possibilita uma curva na instalação de 35 graus. In-
dicado para fachadas, guarda-corpo e muro de vidro. 

A Abrasipa participa mais uma vez com dois ambientes 
para recepcionar todos os visitantes. Em um deles esta-
rão as já tradicionais demonstrações do Enduro Shield 
e Gforce. No outro, a empresa mostrará sua linha de 
produtos de primeira linha para polimento de vidros 
com todos os rebolos Abrasipa e um espaço para con-
versar com os parceiros.   
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A WR Glass participará do evento com seu grande 
portifólio de produtos, como a Torre Fit de encaixe, 
sistemas de teto de vidro e uma grande variedade de 
spider, e ainda algumas novidades que serão revela-
das somente na feira.

A Landy Kits apresentará o HautomaticS, sistema de 
envidraçamento de sacadas automatizado, comandado 
via controle remoto, além da evolução dos componen-
tes e acessórios para o envidraçamento de sacadas con-
vencional (manual), sua linha completa para Kits Box 
de banho, linha de roldanas especiais para vidros tem-
perados e laminados, linha de carrinhos especiais para 
vidros temperados e laminados e a linha de Kits pia.

feiras e eventos

“As expectativa são grandes por ser um evento que atrai um grande 
número de clientes com poder de decisão. Poderemos  apresentar 
nossos produtos em loco e encurtar as distâncias, estreitando 
relacionamentos e captando novos clientes, e, dessa forma, gerar 
desta forma gerar negócios de curto, médio e longo prazo”

“Com este cenário de crises políticas 
e econômicas vamos ter que ser ainda 
mais criativos, trabalhando duro com 

foco nas evoluções tecnológicas”

“Para nós, a participação na Glass é essencial 
pois é um momento que nos permite estreitar 
realizações comerciais, gerar novas parcerias 
e dar visibilidade mundial, já que é uma feira 

internacional, a nossa marca e produtos”

- Ricardo Costa, diretor comercial da GlassParts Componentes para indústria do vidros

- Paulo, Landy Kits

- Flavio Sirotto e Fulvio Sirotto, diretores da Arbax
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A Lisec estará presente na Glass South America 
mostrando em operação real seus novos equi-
pamentos, como a linha completa “base Series”, 
a linha de vidro duplo, a linha de corte monolí-
tico e a linha de corte laminado, além da linha 
base de corte monolítico e laminado e da linha 
de insulado. 

A Conlumi levará toda a sua linha de produtos, que in-
clui a doméstica, decorativa, anti-bala, vidros especiais 
e estruturais. Porém, a novidade é a certificação inter-
nacional concedida pelo Departamento de Recursos 
Regulatórios e Econômicos (Department of Regulatory 
and Economic Resources) de Miami-Dade County - Ses-
são de Controle de Produtos-, na Flórida, para os vidros 
laminados da Conlumi com interlayer UVEKOL®, que, 
além de conferir total segurança e credibilidade, per-
mite que a Conlumi forneça vidros laminados com esse 
sistema para a Flórida e todos os estados que seguem 
as mesmas normas. Os vidros laminados com UVEKOL® 
passaram por diversos testes para medir o grau de fle-
xibilidade e a resistência, sendo que o resultado final 
atesta que a aplicação desses vidros é indicada para 
zonas de furacão com ventos de alta velocidade, muito 
comuns em diversos estados americanos. 

“Sendo 2016 um ano fortemente 
afetado pela recessão econômica 

no nosso País, torna-se ainda mais 
importante a participação das 

empresas no evento, pois a palavra 
de ordem no momento é reavaliar 

seus processos em busca de ganhos”

Luiz Garcia, diretor da Lisec Sudamerica

A Space Glass comemora dez anos de história e forte-
lecerá a marca com toda linha de produtos comercia-
lizados, entre eles os vidros de proteção solar da Linha 
Habitat, espelhos, extra clear, vidros impressos, linha 
Space Color, floats em geral, entre outros.
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feiras e eventos

Para esta edição do evento, a Saint-Gobain Glass levará 
alguns de seus já consagrados produtos aplicados em di-
ferentes tipos de ambientes e irá reforçar os seus últimos 
lançamentos, o SGG Listral K® espesso e o SGG Quadri-
glass®. O SGG QUADRIGLASS® é um vidro moderno, sofis-
ticado, inspirado nas principais tendências europeias. Sua 
estética exibe quatro pequenos quadrados, dispostos si-
metricamente em uma textura suave e delicada ao fundo. 
Com o SGG QUADRIGLASS®, os ambientes ganham uma 
opção versátil de decoração, pois permite ser aplicado em 
boxes, pisos, divisórias e até em tampos de mesa. O pro-
duto está disponível na espessura de 7/8mm e na dimen-
são de 2,20 x 1,90m. Já o SGG Listral K®, mais conhecido 
como mini-boreal, é um vidro impresso da linha SGG DE-
COR-LITE, que difunde a luz de maneira perfeitamente uni-
forme e garante a privacidade das pessoas, permitindo a 
criação de ambientes suaves, íntimos e elegantes. Encon-
trado em 7/8mm, na medida 3,21m x 1,90m, o SGG Listral 
K pode ser utilizado como opção à substituição de paredes 
por modernas divisórias ou portas de vidro, ser aplicado 
em móveis, boxes, pisos ou tampos de mesa. 

A Potencia mostrará em seu estande toda linha de rebolos 
e ferramentas diamantados, que podem ser utilizados nas 
mais diversas máquinas, modeladoras ou retilíneas, lapida-
doras automáticas e semi-automáticas para lapidação de 
vidros laminados, além dos já conhecidos cortadores ma-
nuais para vidro e régua T Beidou, empresa reconhecida 
internacionalmente e representada com exclusividade no 
Brasil pela Potencia.

“Nossa expectativa é a melhor possível, mesmo em um ano 
desafiador, é uma boa oportunidade para se conhecer as 
estratégias de outras empresas do setor e ver o que se está 
criando de novidade para manter o setor aquecido”

“Participar da Glass é muito importante para nós aproximar de nossos 
clientes, além de ser uma ótima oportunidade de estabelecer novas 
relações comerciais e de aumentar a visibilidade da nossa marca”

- Marcela Félix Calabre, responsável pelo Marketing da Saint-Gobain Glass

- Andrey Moreira, diretor da Potencia

A Arbax estará novamente presente na Glass South America 
com um stande totalmente pensado para nos clientes, onde 
serão apresentadas todas as linhas de produtos, com des-
taque para os tradicionais rebolos de polimento e óxido de 
cério. Com qualidade internacional desenvolvido especial-
mente para o mercado de vidros plano e espelhos, o Óxido 
de Cério Arbax proporciona ótimas velocidades de polimen-
to e acabamento impecável, sendo essencial para a obten-
ção do brilho em biseladoras, processos manuais, em algu-
mas máquinas copo e também para a eliminação de riscos
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A Ideia Glass vai apresentar novidades na linha Elegance, 
além do box certo. Esse ano o Kit Certo, que pode ser usa-
do tanto para o box ou para porta, vem com força total e 
estará a venda na feira com preço promocional. Com um 
exclusivo design que permite a abertura das portas em 
180º, o Box Certo chega ao mercado com a finalidade de 
oferecer praticidade ao consumidor e otimização de espa-
ço. Com uma instalação prática em que a única furação fei-
ta no vidro é a do puxador, o kit é ideal para economia de 
espaço, pois ele pode ser “guardado” após o uso. Um dos 
grandes diferencias do produto é possibilitar a utilização 
do vidro laminado 4+4, um vidro de segurança que, ao se 
quebrar, continua fixo à estrutura do box.

A AL Puxadores fez história lançando a primeira ferragem 
injetada em polímero e está utilizando esta experiência para 
trazer algo com cara nova para acompanhar a evolução do 
mercado do vidro. A empresa mostrará em um estade dife-
renciado toda sua linha completa de ferragens em polímero, 
puxadores , Kit engenharia 08 e 10 mm, Box e Barras.

“Em tempos de crise, quem não investe fica ainda mais 
para atrás. Todos os eventos que juntam as empresas do 
segmento são ótimas oportunidades para fazer negócios. 
Esperamos que essa edição seja ainda melhor que a 2014” 

- José Miguel, diretor da Ideia Glass
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Nesta edição da feira, a PKO estará em um estande de 
150 metros, no formato ilha, com ações diferenciadas 
para interagir com os visitantes. Os os produtos esco-
lhidos para exposição já fazem parte da linha de pro-
dutos da empresa: o PKO Privacy Glass e o Laminado 
com Vidros Habitat Neutro Azul. A produção do PKO 
Privacy Glass é feita por um processo de laminação de 
dois vidros com um filme de LCD (liquid cristal display - 
cristal líquido) com polímeros dispersos. Quando uma 
voltagem é aplicada, as moléculas se organizam em 
uma direção específica, tornando-o incolor. Isso per-
mite a passagem de luz por meio do vidro. Quando o 
dispositivo é desligado, volta a sua condição original, 

feiras e eventos

de branco translúcido. Já o vidro laminado é feito a 
partir de um processo de calor e pressão que une duas 
ou mais chapas de vidros a uma película de PVB (polivi-
nil butiral). Os vidros de proteção solar Habitat são fei-
tos a partir da deposição de camadas metalizadas em 
uma das suas superfícies, que reduzem a passagem dos 
raios do Sol por meio do vidro, garantindo maior con-
forto térmico aos ambientes e melhor controle da lu-
minosidade. O Habitat Neutro Azul tem proteção solar 
de 44% em comparação a um vidro comum e, quando 
laminado, aumenta a segurança patrimonial, bloqueia 
até 99,6% da radiação ultravioleta e atua como maior 
isolamento acústico. 

“O mercado está muito retraído e essa, provavelmente, 
será uma excelente oportunidade para os profissionais do 
segmento vidreiro exporem suas ideias e conseguirem um 
feedback sobre os anseios do mercado”. 

“Em um ano de grandes desafios é importante marcarmos 
presença. As expectativas são ótimas, pois a feira nos 

proporciona uma oportunidade de se relacionar com os 
clientes e conhecer a necessidade deles”

- Willmerson Ramos, diretor da WR Glass

- Fabio Lutke, diretor da Space Glass
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EXPO REVESTIR 

2016
Em sua 14ª edição, 
a feira recebeu 
recorde de público 
internacional e 
alto índice de 
novos visitantes
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Considerada a  fashion week  da arquitetura e 
construção, a Expo Revestir deste ano, realiza-
da de de 1 a 4 de março, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo, recebeu  mais de 63 mil 
profissionais e recorde de público internacional. 
Outro destaque foi um aumento de 6,5% em vi-
sitações únicas, ou seja, novos profissionais que 
estiveram na feira apenas uma vez no período 
de realização. Segundo Antonio Carlos Kieling, 
presidente da Expo Revestir, “esta, sem dúvida, 
foi a maior de todas as edições e um marco pa-
ra os negócios em 2016, principalmente em re-
lação ao incremento das exportações do setor”.

“O sucesso da Expo Revestir deve-se ao inegável 
reconhecimento de sua performance por visitan-
tes e expositores, que a identificam como a mais 
qualificada plataforma de negócios e conteúdo do 
setor”, afirma Lauro Andrade Filho, diretor geral 
dos eventos. Conjunto à feira, foi realizado o Fó-
rum Internacional de Arquitetura e Construção, 
composto por cinco eventos temáticos simultâne-
os. Foram mais de três mil profissionais altamente 
qualificados que assistiram às palestras de gran-
des nomes nacionais e internacionais.

A feira também apresentou a terceira edição do 
Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura – Habitat Sus-
tentável, que reconhece projetos e conscientiza 
sobre a importância da sustentabilidade para o 
setor. “Esta premiação destaca para o mercado a 
relevância dos materiais de construção e estimula 
a criatividade”, revela Thierry Fournier, presidente 
da Saint Gobain Brasil.Fo
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“O sucesso da Expo Revestir deve-se ao inegável 
reconhecimento de sua performance por visitantes e 

expositores, que a identificam como a mais qualificada 
plataforma de negócios e conteúdo do setor”

- Lauro Andrade Filho, diretor geral dos eventos

A Cebrace apresentou a marca Vivânce, uma li-
nha de vidros para decoração, que tem como 
pontos fortes a variedade de cores, aplicações 
e funcionalidades. A nova marca eúne todos os 
produtos da fabricante, como soluções para in-
teriores, o espelho Cebrace; vidro pintado Cover-
glass; extra clear Diamant; antirreflexo Optiview; 
extragrosso Prisma e o vidro refletivo Reflecta. 

No estande Vivânce foram expostas as tendên-
cias de uso dos materiais. Com vidros suspensos 
por meio do uso de cabo de aço, luz de led para 
dar sensação de leveza e brilho, além de um re-
vestimento que intercala com sofisticação o Co-
verglass preto e o Espelho Cebrace, o estande foi 
todo decorado com o conceito de aconchego e 
modernidade de uma residência contemporânea.

Segundo Carlos Henrique Mattar, gerente de 
marketing da Cebrace, “a linha Vivânce reposi-
ciona nossos produtos de forma a inspirar o uso 
criativo, acompanhando as tendências mundiais 
em interiores, na qual o vidro tem sido um prota-
gonista para transmitir modernidade, sofisticação 
e leveza aos mais variados projetos”, afirma.

Cebrace lança a marca Vivânce
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feiras e eventos

A Hansgrohe inovou mais uma vez seu portfó-
lio de produtos com a aplicação do vidro no 
chuveiro Rainmaker Select, que combinado ao 
metal traz minimalismo e elegância a um outro 
nível ao banheiro, inclusive já garantindo pre-
miações de design pelo prestigiado Internatio-
nal Forum Design (iF). Esta nova superfície de 
vidro branco enfatiza a linguagem de design 
clara dos produtos. Além disso, os chuveiros 
Rainmaker Select chamam a atenção pela pre-
cisão dos acabamentos. Por exemplo, são mais 
de 200 crivos na placa de vidro cortados minu-
ciosamente com a ajuda de um laser de preci-
são para garantir um banho volumoso.

A empresa também apresentou os premiados 
acionamentos de chuveiro ShowerSelect Glass. A 
superfície de vidro branco ou preto, não só tor-
na os acionamentos compatíveis com cerâmicas, 
azulejos e revestimentos, como também se encai-
xam harmoniosamente em todos os tipos de ba-
nheiro. A Hansgrohe desenvolveu ambos os pro-
dutos juntamente com o seu parceiro de design 
de longa data, a Phoenix Design.

A Astra trouxe a linha de banheiras e SPAs em 
modelos que se diferenciam pelo conforto e 
economia de água. Um dos modelos apresen-
tados foi a Cayman. uma banheira  em linhas 
puras e retas com vidro reforçado e vedado, 
que não oferece risco de rachaduras ou vaza-
mentos. Com estrutura auto portante e painel 
de acabamento, dispensa alvenaria e pode ser 
transportada facilmente. Disponível em três 
versões, seus diferenciais ficam por conta dos 
registros integrados, ducha de mão e todos os 
acessórios quadrados.

Chuveiros e torneiras de vidro 

Banheira com vidro 

feiras e eventos
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empresas e negócios

Soluções em

No Brasil há cerca de um ano, a Q-railing mantém sua 
estratégia de expansão e investimentos no mercado brasileiro 
mesmo diante de um cenário de retração, além de apostar no 
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Somente 
no ano passado foram lançados 130 itens

Nascida há dez anos na Alemanha, a 
Q-railing chegou ao Brasil em março de 
2015, ampliando sua presença no País 
e na América do Sul. Com crescimento 
médio anual de 10% a 15% desde a sua 
fundação, a empresa especializada em 
soluções para guarda-corpo - derivada 
da separação do departamento da An-
tiqua, que em 2002 lançou o primeiro 
sistema modular de guarda-corpo de 
aço inoxidável no mercado - expandiu 
ao redor do mundo e hoje conta com 
cerca de 300 funcionários por meio de 
17 filiais e parcerias estratégicas, como 
com a T2G. Em busca da liderança 
do mercado, a Q-railing também ad-
quiriu, em 2012, as empresas D-line 
e a indiana Carf F International, que 
hoje é a Q-railing Índia.

“A Q-railing é uma empresa relativa-
mente jovem, que, graças à constante 
inovação em suas linhas de produtos, 
a busca incessante pela qualidade, ao 
design diferenciado e uma equipe al-
tamente motivada, tem conseguido 
se destacar em sua área de atuação. 
A empresa driblou as dificuldades na 
economia global e cresceu de forma 
gradual todos os anos. Em algumas 
regiões mais, em outras menos, mas 
o desenvolvimento como um todo foi 
positivo. Apesar das dificuldades pelas 
quais o Brasil está passando no mo-
mento, a Q-railing está dando conti-
nuidade à sua estratégia de expansão 
e investimento no mercado“, garan-
te o diretor operacional da empresa, 
Martin Mittelstaedt.

Para poder atender de forma rápida 
e eficiente seus clientes no mundo, a 
Q-railing hoje produz na Europa, Chi-
na, Índia e Brasil, com faturamento 
anual de 60 milhões de euros. A em-
presa investe constantemente em no-
vos produtos e novas tecnologias. Em 
2015, foram lançados 130 novos pro-
dutos, entre conectores, presilhas, co-
lunas, fechamentos, perfis e materiais 
de fixação. “Apesar do cenário de am-
pla retração que vivemos no Brasil no 
momento, temos que estar prepara-
dos para os tempos melhores que cer-
tamente virão. É por esta razão que 
não diminuímos os investimentos em 
uma constante busca pela melhoria 
de nossos processos, produtos e qua-
lidade“, afirma Mittelstaedt.

Pole House, na Austrália

guarda-corpo
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Garantia de qualidade

Sucesso mundial, os produtos e sis-
temas de guarda-corpos da Q-railing 
são testados conforme as normas in-
ternacionais vigentes. Através de um 
departamento próprio de testes, o 
Q-laboratory, todos detêm certifica-
dos de conformidade com a norma 
vigente ABNT 14.718. Os fornecedores 
de matéria-prima também são sub-
metidos regularmente a uma crite-
riosa avaliação de qualidade. A Q-rai-
ling oferece uma grande variedade 
de formatos, materiais e opções de 
montagem diferentes. As mais de 4 

mil peças únicas contam com um de-
sign modular e altamente intercam-
biável, que proporcionam liberdade 
para combinar elementos de vários 
sistemas, a criação de um visual to-
talmente exclusivo com excelente de-
sempenho e uma montagem ágil,  re-
duzindo também custos com mão de 
obra de instalação. Graças ao design 
inteligente de todos os produtos e à 
capacidade comprovada de absorver 
cargas pesadas, é possível lidar até 
mesmo com as situações de monta-
gem mais difíceis e exigentes. 

“Apesar das difi culdades 
pelas quais o Brasil está 
pas sando no momento, 
a Q-railing está dando 
continuidade à sua 
estratégia de expansão e 
investimento no merca do”

Martin Mittelstaedt, 

diretor operacional da Q-Railing

Os mais de 4 mil 
produtos e sis temas 
de guarda-corpos são 
testados através de um 
departamento próprio 
de testes, o Q-laboratory, 
conforme as normas in-
ternacionais vigentes 
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“No Brasil foram realizados 
grandes projetos como o 

fornecimen to para o Maracanã 
(Rio de Janeiro),  Arena 

Amazônia (Manaus), Allianz 
Parque (Arena do Palmeiras 

em São Paulo), linha 4 do 
metrô no Rio de Janeiro, 

aeroporto de Confins(Belo 
Horizonte) e vários ou tros” 

Martin Mittelstaedt, diretor 
operacional da empresa

Arena Amazônia - Manaus

Eficiência no atendimento

Para entender às necessidades téc-
nicas e dificuldades dos clientes, a 
empresa mantém um estreito relacio-
namento com arquitetos/projetistas, 
consultores, instaladores e o cliente 
final, oferecendo assistência em todas 
as fases do projeto,  da instalação ao 
pós-venda, a fim de encontrar solu-
ções ideais e  sob medida. A Q-railing 
realiza treinamentos constantes para 
equipe interna, parceiros e clientes, e 
possui distribuidores e key accounts 
em vários países, já que eles são o elo 
de ligação entre a fábrica e o mercado. 
“Nossos principais clientes na Europa 

são empresas de esquadrias e vidra-
ceiros. Um bom relacionamento com 
estes grupos é prioritário para a Q-rai-
ling. Já em outros países, os grandes 
projetos, que requerem uma aborda-
gem diferenciada, estão tomando uma 
fatia cada vez maior do negócio. No 
Brasil foram realizados grandes proje-
tos como o fornecimen to para o Ma-
racanã (Rio de Janeiro),  Arena Ama-
zônia (Manaus), Allianz Parque (Arena 
do Palmeiras em São Paulo), linha 4 do 
metrô no Rio de Janeiro, aeroporto de 
Confins(Belo Horizonte) e vários ou-
tros” , conta o executivo.
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Fechaduras
100%nacionais

Atendendo cerca 
de 70% do mercado 
de fechaduras para 
vidro temperado, a 

Franzmar inova com 
a linha Santa Marina 
1520 com maçaneta 

para o recorte 
do vidro padrão, 
que proporciona 
segurança maior 

e otimiza o uso de 
demais acessórios 
como puxadores e 

mola hidráulica

Resultado da divisão de uma empre-
sa familiar, a Franzmar se dedica há 
16 anos ao mercado de fechaduras 
para portas e janelas de vidro tem-
perado e atende, juntamente com 
seus fabricantes, a 70% do mercado 
brasileiro. Instalada em uma sede 
própria de 2.400m2 de área útil, a 
empresa hoje tem 70 colaborado-
res. “Acreditamos que o sucesso do 
nosso crescimento se dá pela quali-
dade crescente dos produtos, entre-
ga rápida e atendimento diferencia-
do. Já estamos trabalhando desde 
2013 com a ideia de termos o nos-
so produto a pronta entrega, e isto 
tem sido um dos motivos do nosso 
crescimento. Estamos investindo em 
novos produtos, temos novos proje-
tos em desenvolvimento, não só no 
segmento do vidro, mas também no 
de esquadrias”, revela Vera Lucia de 

Freitas lima, responsável pelo de-
partamento comercial da Franzmar. 
Além do atendimento diferenciado, 
a empresa tem uma preocupação es-
pecial com a estocagem e organiza-
ção de suas peças. “Nossos produtos 
são armazenados em caixas, com o 
modelo e cor no setor de expedição  
separados de acordo com os pedi-
dos solicitados”, explica Vera. A pro-
fissional avalia que, apesar do mo-
mento crítico vivenciado pelo País, 
o segmento se mantém aquecido 
e em ascensão. “O vidro tem se 
tornado um produto inovador, de 
baixo custo, e tem um design fan-
tástico que se adéqua a qualquer 
projeto. E o setor de fechaduras 
também nunca deixará de existir, 
mesmo com as novas tecnologias, 
pois estamos falando da segurança 
das pessoas”.
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- Vera Lucia de Freitas lima, responsável pelo departamento comercial

Com produtos 100% brasileiros, a 
Franzmar se destaca no mercado 
na cional de fechaduras por trazer 
pro dutos com qualidade e preço 
com petitivo

Produto inovador

Com produtos 100% brasileiros, a 
Franzmar se destaca no mercado na-
cional de fechaduras por trazer pro-
dutos com qualidade e preço com-
petitivo. Aproximadamente 80% 
dos componentes das fechaduras da 
empresa - o restante é adquirido no 
mercado nacional- é produzido inter-
namente, o que possibilita uma su-
pervisão da qualidade dos produtos. 
Por isso, a Franzmar, que ainda realiza 
testes de resistência dentro de cada 
processo realizado na fabricação, pode 
garantir a segurança de suas peças.

“Acreditamos que o sucesso do nosso crescimento se dá 
pela qualidade crescente dos produtos, entrega rápida 

e atendimento diferenciado. Já estamos trabalhando 
desde 2013 com a ideia de termos o nosso produto 

a pronta entrega, e isto tem sido um dos motivos do 
nosso crescimento. 

Entre os principais produtos estão 
as ferragens para o vidro tempera-
do da Linha Blindex 3530/3530/3210, 
as mini fechadura em todas as cores 
e a Linha Santa Marina 1520/1510. 
A empresa também atende ao mer-
cado com a Linha Serralheiro 1070L 
e a 1060 bico de papagaio. As linhas 
possuem produtos direcionados pa-
ra portas e janelas, mas Vera ressal-
ta que hoje há um consumo muito 
maior de fechaduras de portas, pois 
há uma diversificação maior de itens 
destinados ao fechamento de janelas. 
Ela também destaca a diferença no 
comportamento de consumo em cada 
região. “Em nosso segmento observo 
que há uma questão cultural na aqui-
sição dos produtos pelos consumido-
res. Se fizermos uma divisão a grosso 
modo e traçarmos em nosso mapa 
uma linha imaginária, podemos dizer 
que a parte de cima do Brasil utiliza 
muito a linha Santa Maria e a parte 
de baixo a Linha Blindex”.
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Antenada nas tendências e necessi-
dades do mercado, a Franzmar lan-
ça um produto inovador, atendendo 
expectativas e exigências ainda não 
alcançadas no segmento. Trata-se do 
modelo de Fechadura 1520 com ma-
çaneta para o recorte do vidro padrão 
Santa Marina. “Este nosso produto 
será inovador, pois terá a questão da 
chave padrão Multi-Ponto ou na ver-
são Tetra Chave, que proporciona ao 
consumidor uma segurança maior, 
diminuindo a possibilidade da abertu-
ra da porta com alguma ferramenta”, 
destaca a responsável pelo departa-
mento comercial da empresa.

A fechadura terá a maçaneta para que 
a porta possa ser mantida fechada, 
facilitando a entrada ou saída de pes-
soas, o que também irá otimizar o uso 
das molas hidráulicas, que hoje pos-
suem um alto custo, bem como dos 
puxadores para a abertura da porta. E o 
mais importante: o vidraceiro não pre-
cisará solicitar para os fabricantes de 
vidro algum recorte especial para a co-
locação da peça, porque será utilizado 
o recorte padrão 1520 Santa Marina.

Aproximadamente 80% dos componentes das fechaduras da empresa é 
produzido inter namente, o que possibilita uma su pervisão da qualidade dos 
produtos. Por isso, a Franzmar, que ainda realiza testes de resistência dentro de 
cada processo realizado na fabricação, pode garantir a segurança de suas peças

PRIVACIDADE
NA HORA MAIS 

GOSTOSA DO
SEU DIA.

Padrão já consagrado •

Privacidade •

Beleza •

Fácil Limpeza •

O consagrado vidro Mini-Boreal agora está disponível na espessura  

7/8mm! É ideal para ser utilizado em Box e Divisórias. Seu desenho é 

neutro e garante privacidade para a casa ou o escritório, sem perder a 
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fique por dentro

Agregando  
valor

Temos um longo caminho a percorrer para desenvolver 
o mercado de vidros especiais, porém, a expectativa é 
que este tipo produto se torne mais acessível, tornando-
se um diferencial para os profissionais que souberem 
trabalhar com essa tecnologia

Lacobel T, vidro pintado temperável da AGC
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“Existe uma expectativa de que, a medida que 
novas tecnologias surgem, o mercado de vidros 

inteligentes chegue de 10 a 15% do consumo”

- Arie da Halpern, diretor da Gauzy

Com funcionalidades diferenciadas e de 
alto desempenho, delicados e ao mes-
mo tempo ousados, os vidros especiais 
se moldam a cada projeto e proporcio-
nam um resultado final digno de apre-
ço. Fora do padrão do mercado, passam 
por processos que lhe conferem carac-
terísticas extraordinárias, seja pela di-
mensão, resistência, formato, pintura, 
proteção, sistema de fixação ou cor. 
Entretanto, o consumo de vidros espe-
ciais no Brasil ainda é baixo diante de 
seu potencial em função do alto custo 
ainda aplicado a esta tecnologia, que 
chega a ser até vinte vezes mais cara se 
comparada ao vidro convencional. Para 
se ter uma ideia, o vidro antibacteriano 
custa R$50 a mais por metro quadra-
do. Já os de controle variam de R$30 a 
40 a mais por metro quadrado. “Com 
o avanço da tecnologia na produção e 
beneficiamento de vidros especiais, já 
podemos antever um aumento na ofer-
ta de maneira gradativa, fazendo do 

preço um detalhe”, avalia Claudio Pas-
si, diretor geral da Conlumi.

Ainda em tímida expansão, o merca-
do de vidros especiais tende a ganhar 
mais força nos próximos anos. Diferen-
ciados em seu processo de fabricação 
e beneficiamento, estes vidros de alto 
valor agregado representam uma sin-
gela fatia do mercado de vidros, nem 
1% de acordo com Arie Halpern, dire-
tor da Gauzy, que tem apostas otimis-
tas no crescimento deste setor e espera 
que, com os investimentos da empresa, 
os vidros especiais, em pouco tempo, 
possam custar cinco vezes menos que 
o valor atual. Para tal, a Gauzy inves-
tiu, em 2015, aproximadamente 3,5 mi-
lhões de dólares em pesquisa e desen-
volvimento, e vai aplicar o mesmo este 
ano. “Existe uma expectativa de que, a 
medida que novas tecnologias surjam, 
o mercado de vidros inteligentes che-
gue de 10 a 15% do consumo”.

A Gauzy desenvolveu, através da tecnologia 
do cristal líquido, o Privacy, vidro que oferece 
privacidade com apenas um toque

Fo
to

: M
ár

io
 C

as
te

llo



  www.vidroimpresso.com.br

fique por dentro

Falta demanda
O baixo consumo encarece ainda mais 
o produto, que, geralmente, é fabrica-
do lá fora. Matheus Oliveira, gestor de 
Marketing da AGC, conta que os vidros 
especiais da empresa são produzidos 
no exterior porque o volume de consu-
mo daqui não justifica o investimento 
em uma nova planta. “A indústria está 
preparada para esta demanda e tem 
todo interesse em difundir o conheci-
mento. Trabalhamos para desenrolar 
este mercado e aumentar o volume 
de consumo”, diz. A Cebrace, de acor-
do com gerente de desenvolvimento 
Remy Dufrayer, já produz o vidro de 
proteção solar no Brasil e em médio 
prazo pretende produzir outros no Pa-
ís. Fernanda Roveri, da Schott, explica 
que a indústria brasileira é avançada 
e as empresas processadoras de vidro 
possuem equipamentos de alta tecno-
logia e última geração, o que dificulta 
a produção local desses produtos é re-
almente a baixa demanda. A empresa, 
por enquanto, tem produção na Ale-
manha e Estados Unidos, com estoque 
local para alguns produtos. 

O fato das tecnologias e fabricações 
virem de outros países contribui para 
o preço alto, dificultando ainda mais 
a disseminação dos produtos. Co-
mo os produtos nascem no exterior 
primeiro para depois serem tropica-
lizados, perdemos também em per-
formance. Para atender a demanda 
brasileira com qualidade, a AGC de-
senvolveu um produto especialmente 
voltado ao mercado brasileiro, levan-
do em conta nossas condições climá-
ticas. Matheus Oliveira acredita que 
não somente o custo seja o respon-
sável pelo baixo número de projetos 
com vidros especiais, existe a falta 
de conhecimento dos profissionais 
do setor. “A cadeia ainda precisa ser 
trabalhada. Falta  a aderência do vi-
draceiro, mais que do arquiteto, pois 
o vidraceiro às vezes não quer sair de 
sua zona de conforto. Fazemos um 
trabalho árduo de conscientização, 
através de palestras, por exemplo, 
mas o maior desafio está na cons-
cientização do consumidor final, pú-
blico que também é trabalhado”. 

À medida que o mercado vai enten-
dendo a real aplicação e benefícios dos 
vidros especiais, estes vão se tornan-
do mais conhecidos, principalmente 
porque cresce a preocupação com o 
consumo de energia e a sustentabili-
dade. “Estamos enfrentando um aque-
cimento global, e o Brasil tem vivido 
intensos verões, o que torna o vidro 
de proteção solar uma solução para o 
conforto térmico, reduzindo a entrada 
do calor nos ambientes em até 70%. O 
que costumo dizer é que a necessida-
de movimenta o negócio. Certamente 
o investimento nesses produtos é su-
perior a de um vidro incolor simples, 
mas o retorno compensa”, avalia Remy 
Dufrayer. Para o executivo, em alguns 
projetos a aplicação de um vidro es-
pecial acaba sendo quase obrigatória. 
“Fica difícil imaginar um narrador não 
conseguindo descrever o gol de uma 
partida porque não conseguiu acom-
panhar a jogada em função da reflexão 
da luz no vidro ou uma joalheria em 
que as pessoas, ao passarem pela vitri-
ne, não conseguem ver as jóias”. 

Museu europeu utiliza vidros autolimpante Bioclean Cebrace

“A indústria está preparada para esta demanda e tem todo 
interesse em difundir o conhecimento. Trabalhamos para 

desenrolar este mercado e aumentar o volume de consumo”
- Claudio Passi, diretor geral da Conlumi
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Diferencial competitivo

O sistema de envidraçamento 
C.Glass® (Channel Glass) da T2G 
é composto por perfis de vidros 
em formato “C”, autoportantes 
e, ao contrário das placas de 
vidros convencionais, dispensam 
o uso de caixilharia

Vidros Especiais

Todo vidro que passa por um tratamento 
especial é considerado especial, até o espe-
lho, que transforma o vidro float após um 
processo de espelhação. Há trinta anos, os 
vidros temperados eram os vidros especiais, 
dez anos atrás foi a vez do mercado conhe-
cer os laminados. A tecnologia avança a ca-
da ano e, atualmente, há uma vasta gama de 
vidros com características impressionantes. 
Em meio a tanta diversidade, há vidros ape-
nas com o carácter decorativo e os funcionais, 
que possuem uma “inteligência” própria, que 
os torna capaz de controlar níveis de lumino-
sidade, temperatura e até eliminar bactérias. 
Com a ajuda de nossos entrevistados, sele-
cionamos alguns tipos de vidros de alto va-
lor agregado encontrados hoje. Essa varieda-
de continua crescendo e se estende a outros 
não mencionados.

O conhecimento de novas possibilidades e 
soluções coloca um profissional a um passo a 
frente, especialmente em um mercado concor-
rido, no qual o tradicional todos sabem fazer. 
Trabalhar com vidros de alto valor agregado 
é um diferencial em meio à concorrência. Pa-
ra Arie Halpern, este mercado logo mais terá 
um repentino crescimento, e quem for pio-
neiro em sua região de atuação, além de hoje 
se diferenciar da concorrência, sairá na frente 
quando houver uma expansão, pois já garan-
tiu um espaço neste segmento. 

O gestor de Marketing da AGC ressalta que 
é um grande diferencial trabalhar com vidros 
especiais e que tem público para este tipo 
de produto. “O vidraceiro vai sofrer para 
ganhar dinheiro se trabalhar somente com 
vidro comum. Se você for o único da região 
que trabalha com vidro especial será algo 
que só você tem e vai se destacar da concor-
rência”.  Em tempos de crise é ainda mais 
necessário inovar e Maurício Margaritelli, 
diretor comercial da T2G, diz que este é um 
nicho muito valioso no mercado da constru-
ção, com retorno do investimento garantido 
para o cliente final e que ainda valoriza os 
profissionais envolvidos, já que demanda es-
pecialização e técnica. “Se trata de exclusivi-
dade em um mercado saturado”.

Espelho Cebrace

Espaço Luxo Urbano - Casa Cor Brasília

Todo vidro que passa por um 
tratamento especial é considerado 
especial, até o espelho, que 
transforma o vidro float após um 
processo de espelhação
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E MUITO MAIS!

Grande variedade de ferragens e 
acessórios para vidro

Tudo para box, sacada e engenharia

Perfis de alumínio e acessórios 
para esquadrias

Acessórios para corrimão e
guarda corpo

MAIS DE 5 MIL ITENS
A PRONTA ENTREGA

(11) 5816-7006RUA PROFESSOR OSCAR CAMPIGLIA, 94
CAMPO LIMPO – SÃO PAULO/SP

vendas@alumitem.com.brwww.alumitem.com.br

E ÓTIMOS PREÇOS!

Conlumi

O tamanho padrão fabricado no Brasil é de 
2000, 2200 e 2400 x 3100 mm e, quando ul-
trapassa essas medidas, o vidro é considerado 
jumbo. As possibilidades de beneficiamento 
são várias, principalmente na construção civil, 
onde o passa por insulagem, têmpera e lami-
nação, incluindo a blindagem. O resultado é 
uma ampla visão sem emendas. O vidro jum-
bo impressiona por sua imponência e é cada 
vez mais comum em prédios comerciais, aero-
portos e residências de alto padrão. A Conlu-
mi é, de acordo com Claudio Passi, capaz de 
produzir o maior vidro laminado do Brasil, de 
6.000 x 3.210 mm.

Jumbo

transglass.com.br | transglass@transglass.com.br 
Telefone: () - |     Celular () -

TRANSPORTE E IÇAMENTO
DE VIDRO SEM RISCO!

EXCELÊNCIA EM 
TRANSPORTE

TRANS

GLASS

Telefone: () - |     Celular () -

TRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTO
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Diferentemente do serigrafado, ao ser 
pintado o vidro não passa pela têm-
pera, portanto, podem ser pintados 
tanto vidros comuns quanto vidros 
temperados. O Lacobel T é um vidro 
pintado temperável da AGC, também 
produzido no Brasil, com uma perfeita 
uniformidade de cores e incomparável 
resistência mecânica. Pode ser aplica-
do tanto em ambientes internos quan-
to externos, em áreas de umidade.

Um dos vidros autolimpantes dispo-
níveis no mercado é o Bioclean da 
Cebrace. Visualmente idêntico aos 
vidros normais, possui uma camada 
autolimpante integrada ao próprio 
vidro e, por isso, tem alto nível de 
durabilidade, não se desgastando ao 
longo do tempo. Dispensa a limpeza 
constante e o uso de detergentes e 
garante uma visão nítida mesmo em 
dias de chuva, porque sua superfície 
não acumula sujeiras.

O vidro de controle solar é formado a 
partir da deposição de camadas meta-
lizadas em uma das suas superfícies, 
que reduzem a passagem dos raios 
do Sol por meio do vidro, garantindo 
maior conforto térmico aos ambientes 
e melhor controle da luminosidade. O 
empreendimento São José Prime, em 
São José dos Campos (SP), da PKO, re-
cebeu 1.126 m² de vidro laminado de 
controle solar verde.

Pintado

Autolimpante

Proteção solar

Os vidros especiais resistentes a fogo 
dispõem de tecnologia capaz de blo-
quear o curso das chamas no caso de 
um incêndio. A Schott possui os vidros 
para chama Schott Pyran e corta-fogo 
Schott Pyranova. 

Resistente ao fogo



www.vidroimpresso.com.br  

2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014

2015

55 11 3673 1119
www.cortecerto.com

Economize com:
· melhor rendimento da matéria prima
· menos erros
· mais agilidade
· maior produtividade
· espaço menor para o estoque
· mais · mais controle
· mais organização

 

São vidros espessos produzidos em 
peça única, com excelente qualidade 
ótica e transparência. Podem ser uti-
lizados também em paredes, bordas 
infinitas e guarda-corpo, como é o 
caso desta piscina do Hotel Meridia-
no, em Maceió, com guarda-corpo 
em vidros laminados múltiplos for-
necidos pela Conlumi.

Laminado múltiplo

Lançamento exclusivo da AGC, possui 
ação antimicrobiana. Os íons de prata 
presentes dentro do vidro eliminam 
99,9% de todas as bactérias em sua 
superfície e previne a proliferação 
de fungos. Esta notável propriedade 
o torna perfeito para lugares onde é 
fundamental um padrão rigoroso de 
higiene, como clínicas e hospitais, co-
zinhas, banheiro e quartos de crianças.

Antibacteriano
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Com uma fina camada de óxido de 
prata em uma de suas faces, os vi-
dros low-e, também conhecidos co-
mo vidros de baixa emissividade, têm 
como principal característica a baixa 
transferência de temperatura de um 
ambiente para outro, aumentando 
o isolamento térmico sem impedir a 
passagem da luz. A PKO possui em seu 
portfólio várias obras com vidros Low-
-e, como é o caso do edifício Morana, 
em Tamboré (SP), no qual foram utili-
zados vidros laminados Low-e verde. 

Indicado para salas de reuniões cor-
porativas de alto padrão, hospitais em 
salas de UTI e maternidade, e residên-
cias, o Privacy é um tipo de vidro que 
oferece privacidade com apenas um to-
que. A Gauzy é uma das empresa que 
desenvolvem, através da tecnologia do 
cristal líquido, este vidro de alta perfor-
mance. Arie Halpern explica que para 
atingir esse resultado é colocado um 
filme entre duas camadas de vidro que 

Low-e (baixa emissividade)

Privacy

fique por dentro

vão para o forno e se fundem. A cor-
rente elétrica passa por um filamento 
de cobre, em volta do vidro escondido 
em uma canaleta. Se você tira a eletri-
cidade fica escuro, se liga fica transpa-
rente, porque as moléculas mudam de 
direção. Só que existe uma memória 
nessas moléculas e para estar transpa-
rente a energia não precisa ser utili-
zada o tempo todo. “Antes tinha duas 
opções, ou escuro ou claro, não tinha 

intermediário. Desenvolvemos uma tec-
nologia para controlar o nível de opa-
cidade.  Conseguimos atingir também 
um nível de transparência que ninguém 
fez - 94% de transparência, sendo que 
normalmente chega a 83% somente. 
Estamos também terminando de de-
senvolver cristal líquido em cores, que 
hoje só existe em branco, que deverá 
ser lançado dentro de três meses, nas 
cores cinza claro”, revela.



www.vidroimpresso.com.br  

O sistema de envidraçamento C.Glass® 
(Channel Glass) da T2G é composto por 
perfis de vidros em formato “C”, auto-
portantes e, ao contrário das placas de 
vidros convencionais, dispensam o uso 
de caixilharia. Isto porque a sua estrutura 
de fixação é composta por leves perfis de 
alumínio e PVC que perfazem o requadro 
das peças. Sua aplicação é feita direta-
mente no piso e laje existente, podendo 
ser montada de forma reta ou em curvas, 

Para resistir à alta pressão de água e à 
pessoas em movimento, as piscinas de 
vidro demandam um material especial.  
A T2G - Technical Glass Group possui um 
vidro especialmente desenvolvido para se-
rem utilizados em piscinas, o Aquavision®,  
feito de vidros laminados múltiplos, se-
melhantes aos vidros blindados. Os vidros 
são muito grossos, uma única peça pode 
passar de toneladas. Esse tipo de instala-
ção não aceita improvisos, por isso, a T2G 
participa de todo o processo, do projeto 
do concreto até o acabamento. 

Resistentes para piscinas

Auto-portante

dispensando o apoio de travessas hori-
zontais e intermediárias. Ideal pra aplica-
ção em fachadas, fechamentos e divisó-
rias, o sistema mantém a privacidade e a 
iluminação do ambiente. A grande novi-
dade é que a T2G também está introdu-
zindo no mercado o C.Glass®Extraclaro, 
vidro que possui em sua composição um 
baixo teor de ferro, garantindo um vidro 
de coloração translúcida e menos esver-
deada que os vidros comuns. 
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Gigante 

Com portfólios complementares, a líder no 
mercado de molas aéreas, acessórios para 

vidro e sistemas de portas automáticas, 
Dorma, e o Grupo Kaba, expert em controle 

de acesso coleta de dados corporativos e 
sistemas de chave, se uniram e formaram 
a terceira maior empresa de segurança e 

soluções de acesso do mundo

na operabilidade 
de portas

A fusão entre o Grupo Kaba, com sede em 
Rümlang (Suíça), e o Grupo Dorma, base-
ado em Ennepetal (Alemanha), uniu duas 
experiências complementares para criar 
uma das três maiores empresas globais no 
mercado de segurança e soluções de aces-
so, com vendas proforma de mais de 2 bi-
lhões de francos suíços e com cerca de 16 
mil colaboradores. “A Dorma é uma for-
necedora de soluções de acesso e serviços 
relacionados, e líder global no mercado de 
molas aéreas, sistemas de porta automá-
tica, acessórios e ferragens para vidros. A 
Kaba é líder global em controle de acesso, 
hospitalidade, coleta de dados corporati-
vos e sistemas de chave. A expertise tec-
nológica, os produtos e os canais de distri-
buição da Dorma e da Kaba se completam 
muito bem”, explica Tomas Catafay, diretor 
regional para América Latina da Dorma.

mercado
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Anunciada no fim de abril de 2015 e conclu-
ída em 1º de setembro de 2015, a união for-
mou o grupo dorma+kaba. Para o próximo 
dia 1º de julho está previsto um processo de 
integração para a nova organização, que con-
tará com fábricas em todos os principais mer-
cados do setor e vai acelerar sua expansão 
global com o fortalecimento de sua presença, 
em especial na Europa, nas Américas e na re-
gião da Ásia e Pacífico. “O objetivo estraté-
gico de inovação e liderança na indústria da 
dorma+kaba é combinar as necessidades dos 
usuários com as tendências tecnológicas para 
desenvolver um fluxo contínuo de soluções 
inovadoras para seus consumidores e usuá-
rios. E desta forma, ser percebida pelo mer-
cado como fornecedor de soluções completas 
para grandes projetos”, afirma Catafay.

O diretor esclarece que as marcas e produtos 
de ambas as empresas continuam a existir, 
mas a fusão irá trazer sinergias operacionais 
e na linha de produtos, possibilitando um me-
lhor atendimento e uma maior penetração nos 
mercados onde está presente - em mais de 50 
países, por meio das unidades de produção, 
distribuição ou serviços. “O novo grupo con-
grega uma variedade de produtos e serviços 
líder em um só lugar, graças aos portfólios 
complementares, cadeias de valor e presença 
geográfica nos principais mercados. O portfó-
lio abrange desde sistemas para fechaduras 
– incluindo cilindros, chaves e fechaduras me-
cânicas, até sistemas eletrônicos de controle 
de acesso – bem como sistemas para contro-
le de acesso físico e portas automáticas, além 
de uma ampla gama de ferragens para vidro e 
molas para controle de portas. Essas soluções 
são complementadas por sistemas de controle 
e gestão de tempo, registro de dados, fecha-
duras de alta segurança, painéis deslizantes e 
divisórias móveis”, descreve.

- Tomas Catafay, diretor regional para 
América Latina da Dorma

“O portfólio abrange desde 
sistemas para fechaduras – 
incluindo cilindros, chaves 

e fechaduras mecânicas, até 
sistemas eletrônicos de controle de 

acesso – bem como sistemas para 
controle de acesso físico e portas 
automáticas, além de uma ampla 

gama de ferragens para vidro e 
molas para controle de portas”

As marcas e produtos 
de ambas as empresas 
continuam a existir, 
mas a fusão irá trazer 
sinergias operacionais 
e na linha de produtos
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mercado

Dorma aposta no mercado brasileiro

Amparada por mais de 100 anos de tradição, 
a Dorma oferece soluções que abrangem to-
das as facetas da operabilidade de portas, de 
dobradiças a molas aéreas e de piso a siste-
mas de portas automáticas e soluções de 
controle de tempo e acesso, além de siste-
mas de portas deslizantes horizontais. Com 
atuação internacional e fábricas em diver-
sas localidades do mundo, o Grupo Dorma 
produz cerca de três mil itens no Brasil. Em 
2015, a empresa lançou com sucesso a mo-
la de piso BTS 60T, um produto desenvolvido 
exclusivamente para o mercado brasileiro, 
que possui o eixo de encaixe (pivô) compatí-
vel com as dobradiças e ferragens para vidro 
temperado padrão Santa Marina.  A mola hi-
dráulica BTS 60T é indicada para o segmen-
to de entrada, com ótimo custo benefício e 
cobre portas de vidro com peso de até 90kg.

Em 2016, a empresa lançou com sucesso a mola de piso 
BTS 60T, um produto desenvolvido exclusivamente para 

o mercado brasileiro, que possui o eixo de encaixe (pivô) 
compatível com as dobradiças e ferragens para vidro 

temperado padrão Santa Marina

Este ano, a Dorma vai trazer para o Brasil dois 
dos lançamentos mundiais da marca: as ferra-
gens para vidro temperado Mundus e o sistema 
para porta deslizante Muto. A ferragem para 
vidro Mundus é compatível com a maioria dos 
recortes de vidro disponíveis no mercado, além 
de possuir ampla variedade de acabamento e 
possibilidade multidimensional de ajuste, mes-
mo após instalada. Já o sistema para portas des-
lizantes Muto é um sistema de operação manu-
al, que conta com amortecimento de abertura 
e fechamento, opção de fechadura eletrônica 
embutida no perfil e acionamento por controle 
remoto. O sistema ainda pode ser configurado 
com indicador eletrônico de status e fechamen-
to sincronizado. O Muto pode ser instalado em 
paredes, tetos ou vidros, com portas de vidro 
ou madeira, e ainda conta com a possibilidade 
de ajuste de altura mesmo depois de instalado. 

Sistemas para 
porta deslizante 

Muto

Mola de piso BTS 60T

Este ano, a 
Dorma vai 
trazer para o 
Brasil dois dos 
lançamentos 
mundiais 
da marca: 
as ferragens 
para vidro 
temperado 
Mundus e 
o sistema 
para porta 
deslizante 

Muto

Mola de piso BTS 60T
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Instalação de 
Vidro Temperado

Envidraçamento 
de Sacadas Guarda-Corpo 

e Corrimão

CURSO PARA VIDRACEIROS
GARANTA SEU SUCESSO PROFISSIONAL!

Informações

()  
WhatsApp

()  

Acesse o site e inscreva-se

cursoparavidraceiro.com.br

Apoio Patrocínio

Realização

()  ()  

()  

()  
ATENDIMENTO ONLINE:
Tire suas dúvidas na hora!

Acesse o site e inscreva-se

Aulas % práticas
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tendências e tecnologia

Praticidade
na cozinha

Cozinha de apartamento em São Paulo, projetado pelo arquiteto 
Daniel Kalil, possui vidros nas banca das, no revestimento de 

parede e na porta camarão que esconde a área de serviço

Utilizado para dividir ambientes 
integrados e como revestimento 
diferenciado de paredes e portas 
de armários, o vidro ganha cada 
vez mais aplicabilidade graças 
à criatividade dos projetistas e 
versatilidade do material
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Com alto apelo estético e funcionalidade, o vidro 
tem ganhado mais aplicações em projetos de co-
zinhas residenciais graças a seus inúmeros bene-
fícios. Além da praticidade, resistência à umidade 
e facilidade de manutenção e limpeza, o material 
traz leveza e sofisticação ao ambiente e a possi-
bilidade de acabamentos de diversos padrões, 
com variedade de cores e estilos, tornando os 
projetos mais criativos. “Acredito que o vidro se-
rá cada vez mais utilizado pela sua versatilidade 
e beleza, por ser um material resistente e de fácil 
limpeza”, afirma o arquiteto José Cláudio Falchi. 
O vidro ainda traz luminosidade e proporciona 
sensação de amplitude dos ambientes pela refle-
xão da luz, sendo ideal para cozinhas pequenas. 

Tendência na arquitetura de cozinhas desde 
1930, a presença do vidro para revestir paredes, 
especialmente com a aplicação das pastilhas de vi-
dro, ganha inovações e novas possibilidades de uti-
lização para facilitar o dia a dia deste ambiente, de 
acordo com as arquitetas da EFTM, Erika Fukunishi 
e Thalita Miyawaki. Em substituição às tradicio-
nais pastilhas, os painéis de vidro, desde que bem 
instalados e isolados, facilitam a limpeza por não 
possuir rejuntes e emendas. O material é utilizado 
também de outras formas, em superfícies de pare-
des, portas de armários, tampos de bancadas, ou 
simplesmente para criar fechamentos móveis ou di-
vidir ambientes, e até como lousa de recados, entre 
outras aplicações, sendo o uso de vidros pintados 
nas portas de armários o mais comum.

“Poucas empresas de cozinha trabalhavam com 
este material e os perfis, acabamentos de alu-
mínio e puxadores não eram tão adequados 
como hoje. Também os padrões de cores e 
acabamentos dos vidros estão muito abrangen-
tes”, diz a arquiteta Rosa Tieppo, em referência 
à vasta gama de materiais, cores e tecnologias 
agregadas ao vidro, ampliando as possibilida-
des de criação. “Eu diria que de uns cinco anos 
para cá as opções aumentaram e o preço caiu. 

Toques de modernidade

O processo é constante, porém não muito rá-
pido. Há ainda uma resistência por parte dos 
clientes e o custo de móveis planejados com as 
portas de vidro ainda é caro”, ressalva Falchi.

Para o arquiteto Daniel Kalil, as paredes reves-
tidas de vidro coloridas são tendências claras 
pela facilidade do material, assim como as ban-
cadas de vidro. Porém, neste caso temos um 
caminho a percorrer segundo o especialista. “A 
evolução do material permitiu a utilização em 
novos locais como na bancada, por exemplo. 
O vidro da bancada é especialmente tratado 
para resistir às necessidades do dia a dia. Para 
a aplicação do vidro nas portas dos armários, 
gosto de usar cores neutras, pois você não pre-
cisa trocar o armário todo se quiser repaginar 
o ambiente posteriormente. Já as no revesti-
mento de parede você pode abusar das cores, 
pois a troca é super fácil e sem sujeira”, sugere.  
As arquitetas Erika Fukunishi e Thalita Miyawa-
ki contam que uma tendência de 2016 para 
paredes e especialmente para as portas dos 
armários das cozinhas é a utilização dos vidros 
bronze e titanium com a impressão a laser com 
verniz fosco para criar um efeito escovado.

O vidro traz leveza e sofisticação à cozinha, é 
resistência à umidade, permite fácil limpeza e 

proporciona sensação de amplitude aos ambientes

A arquiteta Rosa Tieppo aplicou vidro 
serigrafado branco 10mm temperado na 
parte superiordos armários da cozinha de 
apartamento em São Caetano (SP) 
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O material é indicado para qualquer aplicação 
na cozinha, mas determinados locais exigem 
um cuidado maior com o vidro a ser escolhi-
do. Próximo a fornos e fogões, por exemplo, é 
necessário que o vidro seja resistente ao calor, 
e espessos no caso das bancadas. Erika e Tha-
lita dizem que os mais indicados são os vidros 
temperados submetidos a testes de resistên-
cia ao calor, os aramados ou vidros laminados 
compostos por várias lâminas intercaladas com 
material químico transparente e rígido. “Para 
grandes áreas, o mais indicado seria no míni-
mo de 6mm. Se quiser prezar pela segurança, a 
melhor opção são os laminados”, aconselham.

Na evolução dos acabamentos do vidro, en-
contram-se  vidros serigrafados, vidros acida-
dos, vidros esmaltados (pintados a frio), vi-
dros impressos, vidros laminados e espelhos, 
oferecendo flexibilidade e alimentando a 
criatividade do projetista. “Indico os serigra-
fados que possuem brilho e não tem a trans-
parência. Tem também o reflecta, que tem o 
aspecto refletivo, no entanto não dá para ser 
usado como espelho. O vidro  reflecta não 
dá uma sensação de profundidade como o 
espelho e agrega requinte e acolhimento ao 
ambiente pelo tom bronze. Indico mais para 
cozinhas de áreas gourmet que têm menos 
utilização”, descreve Rosa.

Vidro ideal

Algumas dicas:

• Evite exageros e use o material com equilíbrio e 
em locais em que não haja risco de quebra por 
impactos.

• Utilize o vidro sempre com sustentação no fundo 
para locais com maior risco.

• Deve-se, primeiro, saber onde será aplicado e 
qual a base para identificar qual a melhor fixação.

• Nem todas as superfícies podem receber os vidros. 
Paredes com tinta descascando, concreto com infil-
tração, pinturas antigas ou de má qualidade e ou-
tras situações que prejudiquem a colagem devem 
ser corrigidas antes de se tentar a instalação.

• A superfície do vidro deve ser limpada com produto es-
pecífico, pois uma vez instalada a sujeira permanecerá.

• Caso tenha mais de uma peça, deixe uma junta de 1,5 
a 3mm para rejuntamento com silicone.

• Não se aconselha utilizar argamassa para assen-
tar os vidros, uma vez que os vidros são sensí-
veis e as pequenas partículas deste produto po-
dem riscar o material. 

• Use fitas adesivas específicas para vidro, conforme 
indicam os fabricantes/ fornecedores. 

• Para pisos, recomenda-se projetos em que o de-
senho do vidro fique fora do ponto de abrasão

• A superfície a ser aplicada deve, pelo menos, estar 
rebocada, com massa e pintada com tinta látex ou 
acrílica, pois, dependendo da cor da base, pode afe-
tar a coloração do vidro.
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FV2/750
Mesa de 600x600 mm

Distância do centro da árvore 
à coluna de 750mm

Modelo FSV 700
Distância do centro da árvore

 à coluna de 700 mm

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

Distância do Centro da árvore
 à coluna de 750 mm

FURADEIRA
PARA VIDRO

FURADEIRA
P/ VIDRO DUPLO

CABEÇOTE

Modelo FSV 450
Distância do centro
da árvore à coluna

de 450 mm

FURADEIRA
PARA VIDRO

FURADEIRA P/ VIDRO DUPLO,
CABEÇOTE E MESA
DE ESFERAS

Modelo BM 30
Capacidade de 30 kg

Modelo CV 600
Mesa de 800 x 600 mm

MÁQUINA
PARA FAZER

CAVA

MÁQUINA
P/ BATER
 MASSA
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Fone: 47 3323-5844 / Fax: 47 3323-3172 
 
www.mogk.com.br  :: mogk@mogk.com.br
Rua 2 de Setembro, 2.877 - 89052-505 - Blumenau - SC

Modelo LV 1200
Utiliza lixas   75 x 1200
                    100 x 1200

Modelo LV 1880
Utiliza lixa 100x1880

LIXADEIRA
PARA VIDRO

LIXADEIRA
PARA VIDRO

GRANDES
METAS

SE CONQUISTAM
COM QUALIDADE

REFLEXO DO  SUCESSO

HÁ MAIS DE 40 ANOS.

LIXADEIRA 
PARA VIDRO
COM MESA MÓVEL

E MUITO MAIS!

AV. INDUSTRIAL JOÃO FRANCISCO DA MOTTA, 1465
BOM PASTOR – NATAL/RN

vendas@alumfer.com.brwww.alumfer.com.br

Solicite um orçamento

(84) 3194-1000

PERFIS E ACESSÓRIOS
PARA ESQUADRIAS E VIDROS

E ÓTIMOS PREÇOS!
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Na cozinha deste apartamento de 150m2, a arqui-
teta Andrea Zylberstajn Glezer e a decoradora Ro-
sita Zylberstajn buscaram trazer funcionalidade 
e estética ao revestir a parede atrás da porta de 
acesso da sala para a cozinha com um painel de 
vidro branco colado de 6mm utilizado como lou-
sa para escrever recados para a funcionária do lar 
e anotar listas de compras e receitas.

A porta de acesso à área de serviço é de vidro, 
temperado 12mm, especialmente recortada para 
passar pelo rodapé. “A porta de vidro pivotante é 
para ajudar a passar iluminação da área de serviço 
para a cozinha e para evitar moldura/batente. Ela 
precisava ser presa no teto”, afirma Andrea. Entre 
o tampo e o armário suspenso, foi usado acrílico 
leitoso, que também poderia ser substituído por 
vidro, para esconder lâmpadas fluorescentes e 
contribuir com a iluminação de quem lava a louça 
ou prepara alimentos sem fazer sombra.

ARZ Design
Apartamento em Higienópolis, em São Paulo
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(11) 2012-4994

www.franzmarfechaduras.com.br

Evolução no produto e Revolução nos negócios

 Fechadura recorte 

Evolução no produto e Revolução nos negócios

Fechadura recorte 
LANÇAMENTO 1520 com maçaneta!

vendas@franzmarfechaduras.com.br

Venha nos visitar 
Stand 241  Rua F
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EFTM Arquitetura
Residência em Portão, em Curitiba (PR)

Os vidros contribuíram para transmitir a sen-
sação de amplitude nesta cozinha com espaço 
limitado, de apenas 5,33m2, proporcionando 
leveza no ambiente projetado pelas arquitetas 
da EFTM, Erika Fukunishi e Thalita Miyawaki. O 
vidro foi aplicado na parede em frente à ban-
cada da pia, através de colagem com silicone, 
substituindo as famosas pastilhas de vidro que, 
por necessitar de rejuntamento, acabam acu-
mulando resíduos, o que não ocorre no caso 
da chapa de vidro. Optou-se pelo vidro branco 
ao invés do espelho por se tratava de uma área 
molhada. Nas portas basculantes, assim como 
na parede, utilizou-se o vidro laminado branco 
leitoso 6mm, seguindo a tonalidade do projeto 
do mobiliário, com molduras de alumínio. Para 
separar a lavanderia da cozinha, foi utilizado um 
vidro float 6mm, fixado com barras de alumínio, 
apenas com essa função de delimitar os espaços 
e evitar que atividades da cozinha interfiram na 
lavanderia, e vice-versa, além de permitir que a 
luz natural permeie para a cozinha.Fo
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Inovação em Revestimentos
Tintas para vidro de um jeito que você nunca viu

Acabamento com 
baixo impacto ambiental

(47) 3631-0131 | oece.com.br

As tintas para vidro à base de 
água OECE são capazes de 
satisfazer os termos mais 
sofisticados de beleza, 
elegância, desempenho e 
funcionalidade, assegurando 
aos nossos clientes soluções 
inovadoras de cores e inovadoras de cores e 
originalidade, nos permitindo 
atender amplamente aos 
mercados mobiliário, 
decoração e arquitetura.

Components Importação e Exportação 
LTDA | Exclusive OECE Distributor
Rua 25 de Julho, 374 - Centro - 

89280-259 - São Bento do Sul - SC



  www.vidroimpresso.com.br

Daniel Kalil Arquitetura
Apartamento na Vila Clementino, em São Paulo

O arquiteto Daniel Kalil aplicou vidro nas banca-
das da cozinha, no revestimento de parede e na 
porta camarão que esconde a área de serviço. 
A cozinha foi totalmente renovada a pedido do 
casal de clientes, que buscava um design mais 
arrojado e inovador para seu apartamento, com 
uma cozinha integrada e agradável para rece-
ber os amigos no local, que é o coração da casa. 
“Projetamos uma cozinha gourmet, que propor-
ciona melhor integração entre os convidados 
e o chef da casa, e este pode manipular seus 
utensílios e alimentos de forma a ficar em frente 
aos amigos e familiares. Removemos as paredes 
de separação entre a cozinha e a área de servi-
ço para criar uma cozinha gourmet, integrando 
os ambientes e utilizando o conceito de espaço 
aberto”, explica o arquiteto.

Os proprietários queriam atualizar uma cozinha 
datada, utilizando materiais modernos e de fácil 
manutenção e limpeza, que valorizassem o seu 
espaço, com durabilidade e praticidade. As prio-
ridades nesse projeto eram, além de receber os 
amigos, ter uma bancada maior com espaço pa-
ra refeições e uma solução prática para a lavan-
deria. Por isso, foi implantada uma porta cama-
rão de vidro temperado acidato de 8 mm (1,20 x 
2,40), com dobradiças na parede. 

Nas bancadas foram apoiados na estrutura de 
madeira do armário vidro Cristallo acidato de 
12 mm (0,60 x 1,40 e 0,80 x 1,60), cor especial 
branco, que fizeram a diferença para deixar o 
ambiente clean. Ainda revestimentos cerâmicos 
e em porcelanato, em uma paleta de cores em 
tons de branco, preto, cinza e azul, (vidro azul 
2,20 x 2,50), compondo um look contemporâ-
neo e funcional.  Na parede do fundo, o arqui-
teto usou um revestimento cimentício imper-
meabilizado e vidro serigrafado Cyan liso de 6 
mm colado no revestimento.

tendências e tecnologia
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Compre com quem fabrica corrimão
em aço inox há mais de 20 anos

Compre com quem fabrica corrimão
em aço inox há mais de 20 anos

Lançamento!
Articulação 1”1/2 e 2”

Pinça RetângularColuna

BotonCanopla Redonda Curva com Luva

Acesse e veja mais produtos:

www.corriflex.com.br

100% Fabricação Própria
Garantia de Bom Preço
Consultoria para profissionais

0800 007 5555Rua Voluntários da Pátria, 3901
Navegantes - Porto Alegre - RS

Fass Fabrica de Automatizadores e Sistema de segurança Ltda
Fone 14 3471.5344  |  3471.5579 

Rua Carlos Ferrari, 2764 - Distrito Industrial 3 - Garça SP - CEP. 17400-000 
Conheça outros prudutos para Segurança Eletrônica Fass no site.

www.fass.ind.br
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Tieppo Arquitetura

O vidro trouxe leveza e harmonia a esta cozinha 
da arquiteta Rosa Tieppo, que aplicou portas de 
vidro serigrafado branco 10mm temperado na 
parte superior do armário duplo para o ambien-
te ficar mais leve.

Neste outro projeto, substituindo revestimentos 
tradicionais, Rosa Tieppo colocou vidro Lapidar 
10mm, serigrafado na cor branca, fixado com 
cola especial, para cobrir a parede da pia da 
cozinha, que é integrada com a sala de jantar e 
living. “Não usamos pastilhas ou outro revesti-
mento com muita informação porque utilizamos 
no chão um detalhe de piso hidráulico colorido. 
O vidro serigrafado branco foi escolhido pela 
leveza e combinação com os outros materiais”, 
analisa Rosa. 

Apartamento em São Caetano (SP)

Apartamento no Paraíso,
 em São Paulo (SP)
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Neste projeto de José Cláudio Falchi, foram utili-
zados na área externa de refeições vidros tempe-
rados transparentes 8mm, fixado com canaletas 
de aço inox, envolvendo a churrasqueira em três 
lados para não dispersar o calor e conduzir a fu-
maça para a coifa, sem perder a vista. 

Falchi Arquitetura
Residência no condomínio Fazenda da Grama, em Itupeva (SP)

Confira nossa
linha de 

produtos

11 4412-8700 / 4411-4713 
canaltec@canaltec.ind.br
www.lojacanaltec.com

Rebolo Diamantado 
Periférico

1/2Cana, Reto e Filete

Rebolos Copo
Diamantado Turbo, 
Resina, Polimento e 
Auto-Brilho

Brocas, Escareadores, 
Disco de Corte e Pião 

Medidas diversas 

www.rsabatiniresinas.com.br
contato@rsabatiniresinas.com.br 

RESINA DE ALTA QUALIDADE!

Não resseca
Polimento permanente
Resistente as 
intempéries

Higiênico
Não descasca 
nem desbota
Não oxida

PRODUTOS FABRICADOS EM 

Não resseca
Polimento permanente

Não oxida

Não descasca 
Higiênico

Resistente as 

12 3833 4634
12 3832 4107
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guia de fornecedores

ACESSÓRIOS PARA VIDRO

ACESSÓRIOS PARA GUARDA-CORPO

WR GLASS
Acessórios para Corrimão e Guarda Corpo, 
Ferragens

(11) 4048-2633
www.wrglass.com.br

ACAV
Kits, Puxadores, Fechaduras, 
Dobradiças, Molas

(19) 3274-1717
www.acavacessorios.com.br

ACKIT
Fabricante de Acessórios para Sacada e 
Box

(11) 4486-4180
www.ackit.com.br

CORRIFLEX
Acessórios para corrimão

0800-0075555
www.corriflex.com.br

Pág. 92

LANDY KITS
Kit Box, Kit Sacada, Kit Engenharia, 
Acessórios para Vidros 

(11) 4677-2800
www.landykits.com.br

Pág. 58

R. SABATINI
Puxadores para vidro

(12) 3833-4634
www.puxadoresrsabatini.com.br

Pág.93

Q-RAILING
Acessórios para Corrimão e Guarda Corpo, 
Ferragens

(11) 99411-5856
www.q-railing.com

Pág. 31

PLANEKIT

Acessórios para Box e Sacada

(11) 4036-3024
planekit.com.br

ALUMITEM
Perfis e acessórios para vidro

(11) 5816-7006
www.alumitem.com.br

Pág. 73

ALUMFER
Perfis e acessórios para vidro

(84) 3194-1000
www.alumfer.com.br

ROAPLAS
Fabricante de Acessórios para Box e 
Sacadas

(11) 2606-9797
www.roaplas.com.br

Pág. 23

Pág. 47

Pág. 71

Pág. 85

Pág. 77

acesse: vidroimpresso.com.br/fornecedores/

SANDRO ACESSÓRIOS
Acessórios e Ferragens para Vidro e 
Aluminio

(22) 2644-2190
sandroacessorios.com.br

Pág. 97

LUDUFIX
Rebites, Parafusos, Equipamentos, 
Adesivos de Silicone

(11) 2092-2128
www.ludufix.com.br

Pág.87
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KITS PARA INATALAÇÃO

FERRAMENTAS DIAMANTADAS

FECHADURAS

FERRAGENS PARA VIDRO

ALCLEAN
Kit Sacada,Kit Instalação, Kit Box, Kit Enge-
nharia

(11) 4144-9090
www.alclean.com.br

Pág. 97

AL PUXADORES
Fabricação de Fechaduras, Puxadores, Kits 
e Dobradiças

(11) 2137-7300
www.alpuxadores.com.br

Pág. 63

MULTIMETAIS
Ferragens para vidro, puxadores, fechadu-
ras, dobradiça...

(22) 2527-1908
www.multimetais.ind.br

Pág. 89

MISURA DI MARTINO
Ferramentas diamantadas

(19) 3241-1852
www.brocasparavidro.com.br/

Pág. 79

FRANZMAR
Fechaduras, Cilindros para reposição, 
Mini fechaduras, Fechadura bate-fecha

(11) 2012-4994
www.franzmarfechaduras.com.br

FVT ACESSÓRIOS

Ferragens e Acessórios para Vidro

(11) 4229-0478
fvtacessorios.com.br

GLASS VETRO
Linha completa de Acessórios e Ferragens 
para Vidro

(11) 2195-0505
www.glassvetro.com.br

BONNADIO
Fabricantes de ferragens para vidro 
temperado

(11) 4207-6161
www.bonnadio.com.br

AUTOMATIZADORES DE PORTAS

BENEFICIAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE VIDRO

CYBERGLASS
Vidros Serigrafados, Laminados, 
Temperados, Curvos e Espelhos

(11) 2914-7211
www.cyberglass.com.br

Pág. 19

DIVINAL VIDROS
vidro temperado, vidro laminado, 
vidro de proteção solaR

(11) 2827-2100
www.divinalvidros.com.br/

Pág. 57

POLIVIDROS
Beneficiador de vidro

(11) 3207-9122
www.polividroscomercial.com.br

Pág. 53

METTALLFLECK
Fechaduras, Dobradiças, Roldanas, Trincos, 
Suportes

(41) 3289-7755
www.mettallfleck.com.br

Pág. 39

FASS
Sistema automatizador para portas de 
vidros

(14) 3471-5344
www.fass.ind.br

Pág. 91

VIALTEC
Ferragens para vidro, Kit Batente, Puxado-
res, Fechaduras, Dobradiça...

(41) 3607-5573
www.vialtec.com.br

Pág. 97

Pág.37

Pág. 91

CANALTEC

Ferramentas Diamantadas e de Polimento

(11) 4412-8700
www.canaltec.ind.br

Pág. 93

Pág. 97

POTENCIA DIAMANTE
Rebolos para lapidação, brocas, 
escariadores

(11) 2922-9000
www.potenciadiamante.com.br

Pág. 7

DI VERO
 Kit Box com roldana aparente e 
prolongadores em aço inox

(15) 3217-1965
www.diveroinox.com.br

Pág.59

IDEIA GLASS
Kit Box com Roldanas Aparentes e Prolon-
gadores

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

Págs. 2 e 3
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guia de fornecedores

MÁQUINAS

MAKIT
Kit instalação, kit sacada, kit pia, kit box

(11) 2941-6630
www.makit.com.br

Pág. 45

METALÚRGICA WA
Kit box, Fechaduras, Dobradiças, Puxado-
res, Perfis

(15) 3259-9000
www.metalurgicawa.com.br

4º Capa

ORION
Kit Sacada, Kit Box Temperado, Kit Box 
Acrilico

(11) 2302-1399
www.orionbox.com.br

3ºCapa

MOGK
Furadeira, Lixadeira, Máquinas para bater 
massa

(47) 3323-5844
www.mogk.com.br

Pág. 85

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINÁRIOS

GLASSPARTS
Rebolos, Correias,Correntes, Esteiras,
Engrenagens, Óxido de cério

(11) 3922-8000
glassparts.com.br

Pág. 11

REBOLOS PARA POLIMENTO

ARBAX
Rebolos para polimento, óxido de cério, 
feltros,Lixas e limas abrasivas

(11) 2965-9110
www.arbax.com.br

Pág.09

SOFTWARES

CORTE CERTO
Software para Otimização de Plano de 
Corte

(11) 3673-1119
www.cortecerto.com

Pág. 75

INVICTUS TECNOLOGIA

Software para vidraçarias

(67) 3424-0091
invictostecnologia.com.br

Pág.91

TINTAS PARA VIDRO

OECE

Tintas para Vidros

(47) 3631-0131 
www.oece.com.br

Pág.89

VIDRO IMPRESSO

SAINT-GOBAIN GLASS

Fabricante de Vidro Impresso

0800-125-125
www.saint-gobain-glass.com.br

Pág. 28

UBV VIDROS

Fabricante de Vidro Impresso

 0800-709-0710
www.vidrosubv.com.br

Pág. 67

VIDRO PLANO (FLOAT)

VIVIX VIDROS PLANOS

Fabricante de Vidro Float

0800 200 1222
www.vivixvidrosplanos.com.br

Págs. 12 e 13

SCHWANTZ
Rebolo copo de Polimento, Rebolo Copo 
de Resina, Rebolo meia cana, Rebolo reto 

(19) 3935-6003
www.schwantz.com.br

SILICONES E SELANTES

QUALISIL BRASIL SILICONES
Silicone e Selantes para Vidro

(11) 3508-9988
www.qualisil.com.br
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Kit Sacada

Completo para sua obra!

/alcleansistemas
www.alclean.com.br

11 4144 9090

Alclean

Rua: Sud Menucci, 240 - Campinas-SP.

vendas@misuradimartino.com.br I brocasparavidro.com.br

BROCA COM ROSCA   BROCA SEM ROSCA   ESCAREADOR

               DISCO DE CORTE   CORTADOR DE VIDRO

        M E L H O R
CUSTO X BENEFÍCIO

. .
.

(19) 3242-9199 / 3241-1852

   ATENDEMOS
TODO O BRASIL
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vidro e design

Solução criativa
Com o objetivo de aproveitar ao máximo os espaços de um sobrado 
triplex em Curitiba (PR), a arquiteta Juliana Lahóz encontrou soluções 
funcionais que valorizassem cada cômodo. Na parte térrea, o am-
biente destaca-se por ser completamente integrado. A arquiteta 
buscou otimizar cada espaço, como é o caso do vão embaixo da es-
cada, que se transformou em uma espécie de armário. As portas e 
gavetas foram revestidas com espelho, criando também uma sen-
sação de amplitude. O gaveteiro, em especial, foi revestido com 
espelhos cor bronze, 4mm, colado sobre mdf com as bordas poli-
das. “A proprietária tinha o desejo de que os souvenirs estivessem 
em algum local na decoração, então encontramos o espaço ideal 
junto com as gavetas embaixo da escada”, conta Juliana.
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Kit Box Vidro Temperado

Kit Box Acrílico

Kit Instalação

Kit Pia

(11) 2615-0018/ 2302-1399
vendas@orionbox.com.br

KIT SACADA ORION
Fácil instalação
Funcionalidade e beleza
Qualidade e resistência
Melhor custo benefício do mercado

Fácil instalação
Funcionalidade e beleza
Qualidade e resistência
Melhor custo benefício do mercado




