
Kit Fachada 
Pele de Vidro

Uma história 
de inovações

Portas 
Automáticas

Alclean cria proposta 
inédita que facilita o 
acesso aos componentes 
para uma obra de 
pequeno porte

Confira nossa conversa 
com Max Del Olmo, 
da AL, que marcou o 
mercado de ferragens 
com peças em polímero

Sua instalação demanda 
conhecimento e escolha 
criteriosa dos fornecedores. 
Conheça alguns sistemas e 
suas funções 

Saiba por que ser um 
bom instalador não é 
suficiente para obter 

o sucesso e conheça a 
trajetória de quem já 

viveu essa experiência
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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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Revista online
Página na internet facilita o acesso do leitor 
ao conteúdo editorial da Vidro Impresso

Arquitetura e vidro
Projeto traz grandes panos de vidro que 
otimizam a iluminação natural

Papo direto – Max Del Omo
Empresário conta a história de inovação da 
AL Puxadores e Ferragens

Produtos – Portas Automáticas
Conheça alguns automatizadores para 
portas deslizantes e como fazer sua 
instalação

Flash
Notícias, curiosidades e lançamentos do setor 
do vidro e de sua cadeia produtiva

Feiras e eventos
Confira a cobertura dos eventos: Casa Cor, Feicon 
Batimat e Vidrosom

Empresas e negócios
Conheça as histórias de sucesso das empresas 
Ludufix e Roaplas

Fique por dentro
Saiba por que muitas vidraçarias fecham as 
portas e conheça as histórias de quem viveu a 
experiência de montar seu próprio negócio
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Mercado
Alclean desenvolve novos kits e um modelo 
de negócios que irá revolucionar o mercado 
de fachadas pele de vidro 

Passo a passo
A Ideia Glass apresenta o passo a passo de 
instalação do Kit Porta Certa

Guia de Fornecedores
Os profissionais e empresas citados 
nesta edição 

Vidro e design
Os mosaicos de vidro aplicados na estrutura 
do Museo do ABC em Madrid formam uma 
obra de arte a parte
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O sonho do negócio próprio
 
Depois de trabalhar por anos fazendo instalações com vidro para 
terceiros, grande parte dos profissionais do setor vidreiro acaba almejan-
do ter sua própria vidraçaria. Por falta de planejamento e conhecimento 
sobre gestão de um negócio, muitos sonhos terminam, com a ilusão 
de que ser um ótimo vidraceiro seria o suficiente. Essa é uma situação 
constante no segmento e, por isso, preparamos para a matéria de capa 
desta edição algumas dicas, auxiliados por consultores, de como dar 
um passo de cada vez. Também exemplificamos com histórias de quem 
viveu a experiência de fechar as portas por má administração e teve que 
recomeçar do zero, e ainda de quem conseguiu se manter no sucesso.

Explicamos na seção Mercado uma grande novidade que a Alclean 
desenvolveu e que promete revolucionar o mercado de fachadas. A 
proposta é inédita e possibilitará o acesso dos componentes neces-
sários para instalar uma pele de vidro em obras de pequeno porte, o 
que até então era inviável, já que os produtos eram vendidos apenas no 
“atacado”. A empresa também criou um novo modelo de negócios que 
colocará a qualidade das instalações dessas fachadas em outro patamar.  

Inovação também é a palavra de ordem da AL Puxadores e Ferragens. 
Max Del Olmo conta a história de sucesso da empresa de sua família, que 
marcou o mercado de ferragens com suas pioneiras peças em polímero, entre 
tantas outras inovações que transformaram uma pequena vidraçaria em uma 
indústria que produz dezenas de milhares de acessórios para vidro por dia. 

Mais que um artigo de luxo, hoje as portas automáticas são essenciais 
para determinados ambientes como aeroportos, hospitais e centros 
comerciais, garantindo o conforto e fluidez em locais com grande 
circulação de pessoas. As empresas fornecedoras dos sistemas de 
automatização apresentaram seus produtos e esclareceram algu-
mas dúvidas quanto à instalação e aquisição desta tecnologia por 
vidraceiros e projetistas, que também acabam se responsabilizando 
pela qualidade do projeto final entregue ao cliente. 

 
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*

Maior evento do setor vidreiro da América 
Latina, a Glass South America, que acon-
tece somente a cada dois anos, tem sido 
aguardada com afinco pelo mercado, tanto 
pelos diversos profissionais da cadeia que 
anseiam por novidade e conhecimento, 
quanto para a indústria fornecedora, que 
encontra na feira a oportunidade de apre-
sentar suas soluções, ter contato intenso 
com o público e promover parcerias. Esta 
interação se faz ainda mais importante nes-
te momento que o País enfrenta um de seus 
cenários mais turbulentos, mas que ainda 
assim não afetou nosso segmento, que en-
frenta bravamente os desafios impostos. 
Para nós que produzimos conteúdo e le-
vamos informação para o setor, este en-
contro se revela bastante oportuno e em 
sintonia com nossas novas estratégias. Bus-
camos as melhores formas de contribuir 
para o crescimento dos atuantes no merca-
do do vidro. Além de apresentar uma nova 
proposta com uma publicação mais voltada 
ao vidraceiro, com pautas que se aproximam 
mais de nosso leitor, iremos interagir du-
rante a feira com nosso público, mostrando 
muitas outras novidades, como nosso novo 
espaço para a realização de cursos, algo 
do qual o mercado está tão carente. Para 
atender a esse profissional, sedento por no-
vidades, criamos novos módulos, fizemos 
parceria com mais um professor e estamos 

O momento das
oportunidades 

sempre pensando em como melhor atender 
às necessidades de qualificação do mercado.
O Portal da Vidro Impresso também está 
de cara nova. Adequando-nos às novas tec-
nologias, desenvolvemos um novo site, 
no qual os leitores poderão acompanhar o 
conteúdo com total qualidade também por 
dispositivos móveis, como smartphones, e 
tablets, através de um layout moderno e de 
fácil navegação. Agora, com esta nova ver-
são adaptada à modernidade e mobilidade 
do dia a dia, o leitor poderá ler nossas revis-
tas em qualquer lugar.  Esse é segredo para 
se superar e se reinventar sempre, porque 
a crise não é um momento negativo, ela re-
presenta apenas uma mudança. 
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A mais moderna mídia direcionada ao setor vidreiro inovou mais uma vez. Com o novo portal, 
você pode acessar todo conteúdo de qualquer dispositivo mobile, como smartphones e tablets, 
através de um design arrojado e de fácil navegação.

NOSSO PORTAL ESTÁ DE CARA NOVA!

FAÇA JÁ SUA EXPERIÊNCIA!

www.vidroimpresso.com.br
Acesse:
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Muito mais 
do que um

arquitetura e vidro

sítio

Cerca de 300 metros quadrados de vidro 
integram casa de campo à paisagem do 
Condomínio Fazenda da Grama, interior de São 
Paulo. O projeto concentrou todos os cômodos 
da residência para o jardim, transformando-se no 
espaço ideal para descanso em família 
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Espaços muito bem pensados para toda a família, muita luz e 
ventilação natural. Esses são os pontos que não podem faltar 
em uma casa de campo segundo o arquiteto José Claudio Fal-
chi, diretor da Falchi Arquitetura, que projetou essa residência 
situada no Condomínio Fazenda da Grama, em Indaiatuba, in-
terior de São Paulo. A casa foi encomendada para ser usada 
aos fins de semana e nas férias por um casal com filhos, netos 
e amigos. Pensando nisso, Falchi teve a preocupação de que, 
mesmo com as grandes dimensões do imóvel, a família se 
mantivesse unida. “Todas as suítes têm acesso através de uma 
circulação que passa pelo jardim interno, e foram posiciona-
das de forma a permitir muita privacidade para cada grupo de 
hóspedes”, revela. Esse jardim utilizou vidro jumbo tempera-
do de 10mm, fixado com caixilhos da Zeloart para dar a segu-
rança necessária, assim como os acessórios de cada esquadria.

As portas da sala de estar e 
caixilhos do jardim interno são 
reforçadas porque suportam vidros 
temperados jumbo, em tamanhos 
maio res do que o padrão 
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No pavimento superior se 
encontra a suíte do casal, um 
grande dormitório com terraço 
que se abre para uma linda vista, 
através de um vão de 3,50 x 2,4m 
com chapas de 1,55 x 2,1m de 
vidro temperado incolor 8mm

arquitetura e vidro

No pavimento superior se encontra a suíte do casal, um grande 
dormitório com terraço que se abre para uma linda vista, através 
de um vão de 3,50 x 2,4m com chapas de 1,55 x 2,1m de vidro 
temperado incolor 8mm. O quarto principal possui ainda uma 
pequena copa, um escritório, closet e dois banheiros. No pavi-
mento inferior, foi projetado um apartamento com duas suítes 
para o filho, a esposa e os netos, outro com duas suítes para fa-
mílias de convidados e mais uma suíte. No total, a casa possuí 7 
suítes, todas com espaços amplos e agradáveis, mas nunca exa-
geradamente grandes, de modo que possam unir as pessoas da 
família, amigos, permitindo que sejam feitas várias atividades ao 
mesmo tempo. Tudo visando a união e a privacidade. 

No total, a casa possuí 7 suítes, 
todas com espaços amplos e 
agradáveis 
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Medições, 
Folgas e Projetos

Guarda-Corpo 
e Corrimão

Instalação de 
Vidro Temperado Envidraçamento 

de Sacadas

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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- José Claudio Falchi

“Uso muito portas de correr e no 
maior tamanho possível. Nesta casa 
isto foi muito importante para integrar 
os ambientes que formam a área 
social da casa. Estas grandes portas 
devem ser de muito boa qualidade e 
preferencialmente de alumínio, para 
suportar o peso dos vidros”

Há uma área social em torno de uma grande varanda de 
85m², integrada à sala por meio de um vão livre de 9 me-
tros de comprimento, fechado por quatro grandes portas 
de alumínio e vidro que correm para dentro das paredes 
laterais. O vidro pertence à linha Zelo 90, que visa aten-
der grandes vãos – de medida total de 8,5 x 3,0m – com 
quatro folhas de enorme carga, sendo que duas podem 
ser recolhidas para cada lado e ficarem escondidas atrás 
de paredes falsas. Tudo de frente ao jardim - projetado e 

A varanda de 85m² é integrada à sala por meio de 
um vão livre de 9 me tros e ao jardim, para que os 
moradores possam contemplar a paisagem

executado pelo paisagista Leo Laniado - e a piscina, para 
que os moradores possam contemplar a paisagem. “Desta 
forma integrei os espaços internos e externos da casa e é 
por isso que ela é usada integralmente sempre. Uso muito 
portas de correr e no maior tamanho possível. Nesta casa 
isto foi muito importante para integrar os ambientes que 
formam a área social da casa. Estas grandes portas devem 
ser de muito boa qualidade e preferencialmente de alumí-
nio, para suportar o peso dos vidros” especifica Falchi. 
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Tecnologia de colchão de ar desde 1996

Produtos de alta qualidade merecem um tratamento excelente. Com a patenteada tecnologia de colchão de ar 
LiSEC AEROFLAT, as superfícies dos vidros não são tocadas durante o processo de têmpera. Os resultados: 

Handle with AIR!
Aumento de rentabilidade com a tecnologia
de têmpera com colchão de ar do Inventor.

Vidro plano temperado em alta qualidade – rentável e resistente ao futuro. 
www.lisec.com

• Sem marcas de rolos / manchas brancas / 
 danifi cação nos rolos
• Sem tempo de espera quando o tipo de vidro é mudado

• Não necessita resfriar a zona de aquecimento 
 em caso de quebras de vidros
• 50 % menos pessoal necessário

Visite-nos na 

Glass South America

 08 - 11 Junho

Stand 945
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arquitetura e vidro

Construída em estrutura de concreto armado em um terreno 
de 3.500 metros quadrados, a casa de 1.280 metros quadrados 
representou um grande desafio para o escritório de arquite-
tura, em virtude dos grandes vãos e exigência de requinte e 
eficiência. Só de vidro foram usados aproximadamente 300m². 
As esquadrias são todas de alumínio, fornecidas pela Zeloart, 
mas simulam perfeitamente a madeira como um freijó. Sua 
pintura é eletrostática, proporcionando uma enorme dura-
bilidade dos objetos independente dos fatores externos. 
“Trabalhamos com itens que atendessem a parte arquite-
tônica e técnica e ficamos extremamente satisfeitos de ter 
conseguido chegar a um ponto de congruência entre eles 
e atender expectativa do cliente”, conclui o arquiteto.

Soluções práticas e bastante tecnologia foram empregadas 
no projeto. As portas dos dormitórios são motorizadas e 
as dos banheiros e área de serviço são tipo máximo-ar. A 
segurança também não ficou de fora. As portas da sala de 
estar e caixilhos do jardim interno são reforçadas porque 
suportam vidros temperados jumbo, em tamanhos maio-
res do que o padrão normal. A varanda também tem um 
fechamento de rolos motorizados de tela solar para pro-
tegê-la da chuva e ventos, que foi executado pela Arthur 
Decor. Ainda neste ambiente, há um discreto balcão de 
madeira que compõe o espaço gourmet que esconde uma 
bancada com um cooktop e um frigobar Brastemp, uma 
cuba de lavagem, gavetas e um armário. A churrasqueira é 
uma Kenmore de aço inox, com rodízios, que fica guarda-
da na área de serviço. 

Projeto desafiador

- José Claudio Falchi

“Trabalhamos com itens que 
atendessem a parte arquitetônica 
e técnica e ficamos extremamente 
satisfeitos de ter consigo chegar 
a um ponto de congruência entre 
eles e a expectativa do cliente”

Os revestimentos foram pensados para criar uma residência 
clara e de fácil manutenção. Os pisos internos são de bam-
bu envelhecido, da entrada e varanda de Travertino Roma-
no, os banheiros em mármore e o solário da piscina em Li-
mestone, todos da Pedras Amazonas. Os da copa, cozinha 
e área de serviço em Porcelanato Portobello. Os materiais 
clássicos, que não “cansam”, juntamente com a grande área 
em vidro, criam uma iluminação extremamente eficaz e 
bem distribuída. “Os espaços possuem muita luz natural du-
rante o dia, e de noite procuro fazer com que a iluminação 
‘vista’ a casa de forma a que os espaços se transformem em 
algo completamente diferente do que de dia”, revela Falchi.

A varanda liga a sala à área 
externa, com jardim e piscina
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Conte sobre o início da trajetória 
da empresa.
Meu pai – Max Del Olmo Le Leu-
xhe - teve por muitos anos uma 
fábrica de aquário, onde apenas 
cortava e lixava o vidro. Como na 
época era difícil conseguir o vi-
dro, pois era um mercado muito 
fechado e não havia essa facilida-
de de hoje, ele resolveu abrir uma 
franquia da Santa Marina para ter 
acesso às chapas de vidro. O tra-
balho foi dividido da seguinte for-
ma: Eu fiquei responsável pela fá-
brica de aquários e meus irmãos 
e meu pai à frente da vidraçaria. 
Mantivemos um tempo ambos, 
mas, percebendo que o mercado 
de vidros era um bom ramo, fica-
mos somente com a vidraçaria. 

E quando passaram a produzir?
Meu pai sempre teve indústria 
e muito conhecimento na área 

metalúrgica. Trabalhávamos com 
várias construtoras e escritórios 
de arquitetura, que sempre solici-
tavam puxadores de vários tipos, 
medidas e materiais. Sentindo 
uma carência no mercado, que 
não oferecia uma variedade de 
puxadores, passamos a produ-
zir - assim surgiu uma pequena 
fábrica, primeiramente só de pu-
xadores, a AL Puxadores – e ven-
der para empresas como a Acav, 
Galpão do Vidraceiro, Map, entre 
outras que foram e são até hoje 
nossos clientes.

Como surgiu a ideia de fazer 
ferragens de polímero?
Em 2003, meu pai teve de repen-
te um estalo. Pensou que, assim 
como os canos antigamente fei-
tos de metais agora eram feitos 
de plástico, o mesmo poderia ser 
feito com as ferragens. Então, 

pesquisamos junto aos fabrican-
tes qual a resistência mecânica de 
uma ferragem de plástico. Uma 
tia, irmã de meu pai, tinha uma 
empresa de pigmento para plásti-
cos, e abriu as portas de seu labo-
ratório, pois para fazer os testes 
demandaria muito investimento.
A ideia foi muito bem planejada e 
calculada, com todas as pesquisas 
e testes necessários, fizemos todas 
as análises, pois não podíamos er-
rar devido ao alto investimento, 
que demandou tudo que tínha-
mos na ocasião. Tudo que sobra-
va na vidraçaria depois de pagar 
as contas, durante dois anos, foi 
para este investimento. Fizemos 
uma por uma. A AL foi a primeira 
a trazer uma técnica de injeção, 
e um novo material: o polímero. 
Fomos pioneiros, antes eram só 
de latão,  não era nem de alumí-
nio, nenhuma empresa injetava. 

papo direto Max Del Olmo

A AL Puxadores e Ferragens é uma empresa familiar, que nasceu de uma vidraçaria, que por 
sua vez foi oriunda de uma fábrica de aquários, mais de 25 anos atrás. A experiência como vi-
draceiros e pensamento visionário voltado à fabricação da família Del Olmo colocou a empresa 
em um patamar de destaque e criou um marco divisório no mercado de ferragens para vidro 
com o desenvolvimento pioneiro de peças em polímero. Na época, a meta era processar uma 
tonelada de plástico mensalmente, mas, logo no primeiro mês, a AL – iniciais da matriarca Ana 
Lucia- vendeu duas toneladas e hoje consome 50 toneladas de polímero todos os meses. 
Sua estrutura também cresceu bastante para acompanhar a demanda. A empresa que iniciou suas 
atividades com apenas um equipamento pequeno deu lugar a uma fábrica com doze máquinas in-
jetoras de capacidades entre 220 a 500 toneladas de pressão fechamento, que possibilitam uma 
produção de 25 a 28 mil peças por dia somente de ferragem de polímero. Max Del Olmo conta essa 
trajetória construída por uma série de inovações que fazem hoje da AL Puxadores e Ferragens uma 
referência em seu segmento de atuação.
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de inovação
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Foi uma inovação criada por vi-
draceiros para vidraceiros. 
O que inicialmente foi feito ape-
nas para atender a nossa vidraça-
ria, acabou sendo comercializado 
na região - no ABC, área metropo-
litana de São Paulo. No dia 14 de 
março de 2005 iniciamos o atendi-
mento em todo o Brasil, e começa-
mos uma nova era no mercado das 
ferragens. Foi assim que nasceu a 
AL Puxadores e Ferragens. Já ouvi-
mos em vários lugares: “o mercado 
das ferragens tem dois períodos, 
um anterior à AL e o pós AL. 

O mercado já no início aceitou 
bem um material nunca utilizado?
Na verdade o mercado era tão 
carente de inovação que algo 
simples se tornou um sucesso, e 
o fato de ser de plástico foi se-
cundário. Era diferente de tudo 
que havia antes, seu design e 
facilidade, com a cortiça colada, 
com peças que vinham na caixi-
nha, embaladas uma a uma. As 
pessoas testavam mesmo não 
acreditando no plástico e en-
tão percebiam que era bom e 
se apaixonavam pelo produto. 

Hoje é uma tendência no merca-
do. Acredito que dentro de dois 
anos, 80% das ferragens serão 
de polímero, pela qualidade, be-
leza e rapidez na produção. 
O polímero tem muitas vanta-
gens: não oxida; por ser injeta-
do pode ser moldado e traz uma 
uniformidade e acabamento mui-
to melhor; proporciona um volu-
me de produção maior; e já sai 
pronto para pintar (não precisa 
lixar e dar acabamento como a de 
alumínio e latão). O plástico não 
degrada, não acaba, essa tam-
bém é mais uma vantagem. É tão 
resistente quanto o latão, zamac 
e alumínio. Não utilizamos plásti-
co reciclado, pois compromete a 
qualidade, já que você não sabe 
a procedência do material e ele 
pode estar contaminado. 
Com o polímero sendo uma nova 
opção de matéria-prima para a 
fabricação de ferragens, nos pre-
ocupamos muito com a proce-
dência, pois existem vários tipos, 
qualidade e fornecedores de po-
límero. Hoje em nosso processo 
utilizamos matéria-prima de pri-
meira, fornecida por empresas 

que nos dão garantia da quali-
dade e exigem que seu proces-
samento seja feito dentro de um 
padrão, uma norma.

Como aconteceu a ampliação 
para outros produtos?
Fomos expandindo, desenvolve-
mos o kit engenharia para insta-
lação de portas e janelas, e assim 
fomos crescendo por estágios, 
degrau a degrau, pensando sem-
pre em fazer um produto que 
atenda aos vidraceiros. Hoje nos-
so distribuidor tem a condição de 
em uma única fábrica comprar os 
principais itens de uma loja, sen-
do eles: puxadores, ferragens, 
kit box, kit engenharia e barras 
como tubos, cantoneiras e diver-
sos itens para instalação de 8 e 
10 mm. Nossa experiência como 
vidraceiros nos deu conhecimen-
to para entender as necessidades 
do mercado. E buscamos sempre 
fazer melhor a cada dia. Em todo 
produto idealizamos algo para fa-
cilitar a vida do profissional. Onde 
todos veem uma dificuldade, nós 
vemos uma oportunidade.
Até hoje somos exclusivos com os 

“Temos atualmente três plantas fabris, a fábrica de puxadores onde 
tudo começou, a de ferragens e uma nova de extrusão e pintura de 

alumínio com capacidade média de 350 toneladas para produção de kit 
engenharia e kit box e per fis em barras. Preferimos produ zir tudo para 

garantir a qualidade e não depender de terceiros”
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diferenciais que apresentamos. 
Exemplos: encaixe de capa/trilho; 
“cortiça” de elastômero injeta-
da na cor e colada na ferragem 
- antes precisava colar e esperar 
secar para poder instalar; fomos 
os primeiros a colocar cada peça 
em uma caixa, embalada uma a 
uma e codificada; o parafuso não 
quebra; e a porca e parafuso são 
embutidos na peça. É uma histó-
ria de inovação. A AL se tornou 
uma empresa que dita padrões 
de mercado, criamos e outras 
empresas acabam indo atrás. Não 
enxergamos isso como algo ruim, 
temos na verdade orgulho disso, 
porque todas as empresas e o 
mercado acabam sendo melho-
res, evoluindo uns com os outros.

Qual é hoje a estrutura da empre-
sa e sua capacidade produtiva?
Começamos com seis funcionários 
e temos hoje 356. Temos funcio-

nários da época que fabricávamos 
aquário, eles cresceram com a AL 
e hoje são pilares de nossa empre-
sa. Vou citar alguns em agradeci-
mento a todos  que colaboraram 
e acreditaram em nosso projeto: 
Cristiano, Diego, Ladislau, Arman-
do e os nossos primeiros vende-
dores, o Walter Rodrigues e o 
Alex Roque . Eles enfrentaram o 
desafio de vender um produto no 
qual ninguém acreditava. O Alex 
até montava para mostrar ao 
cliente que o produto era bom e 
o Walter chegou a pagar do pró-
prio bolso para receber depois, 
somente se o cliente gostasse. 
Graças a Deus isto tudo deu certo 
e hoje chegamos aqui.
Eu fico na parte administrativa 
e comercial com minha mãe, fiz 
cursos de gestão para estar pre-
parado para a função. Meu pai e 
irmãos ficam na fábrica. Temos 
atualmente três plantas fabris, a 

fábrica de puxadores onde tudo 
começou, a de ferragens e uma 
nova de extrusão e pintura de 
alumínio com capacidade média 
de 350 toneladas para produção 
de  kit engenharia e kit box e per-
fis em barras. Preferimos produ-
zir tudo para garantir a qualidade 
e não depender de terceiros.

A AL revolucionou o mercado de 
ferragens. O que falta para este 
segmento avançar ainda mais?
É preciso normatizar, há norma 
para o vidro, mas para a ferragem 
que segura e suporta tudo, não 
tem. É muito importante para o 
mercado. Estão sendo feitas as 
primeiras reuniões na SIAMFESP 
seguindo as normas da ABNT. Es-
tamos empenhados em colaborar 
e já estamos com nossas peças em 
ensaios de ciclagem no laborató-
rio ITEC, de acordo com as diretri-
zes da comissão de estudos.   

“Em 2003, meu pai teve de repente um estalo. Pensou que, assim como 
os canos antigamente feitos de metais agora eram feitos de plástico, o 
mesmo poderia ser feito com as ferragens. Então, pesquisamos junto 

a fabricantes qual a resistência mecânica de uma ferragem de plástico, 
fizemos todas as pesquisas e testes necessários. A AL foi a primeira 

trazer uma técnica de injeção, e um novo material: o polímero. Foi uma 
inovação criada por vidraceiros para vidraceiros.” 
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contato:

Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios 

Kit acessórios
de roldana aparente

Carrinho duplo, simples e mini - Box

Rua Conde Prates 541
Mooca - São Paulo - Brasil

Kit Sacada  Kit Box  Kit Box Roldana Aparente 
Kit Pia  Kit Engenharia

Carrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - Box

contato:contato:contato:

Kit acessórios
de roldana aparente

Carrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - BoxCarrinho duplo, simples e mini - Box

Kit pivot - Sacada

Fechadura com
contra trinco - Sacada

Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios Linha completa de acessórios 

Kit Sacada  Kit Box  Kit Box Roldana Aparente Kit Sacada  Kit Box  Kit Box Roldana Aparente Kit Sacada  Kit Box  Kit Box Roldana Aparente 

Kit acessórios
de roldana aparente

Roldana com 
regulagem - Sacada
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produtos

Portas automáticas
Sua instalação demanda conhecimento específico e 
escolha criteriosa da central de comando. Conheça 

alguns automatizadores para portas deslizantes

Indicadas para acessos em escritórios, shoppings, aeroportos, 
hospitais, hotéis, supermercados, entre outros ambientes 
comerciais, industriais e até residenciais, as portas automáti-
cas passam uma imagem de segurança e sofisticação, além 
de agilizar o fluxo de pessoas e proporcionar economia no ar 
condicionado, agregando valor ao empreendimento. “O que 
há muito pouco tempo era considerado um artigo de luxo, 
hoje pode-se afirmar que s é um elemento necessário, que vi-
sa o conforto, segurança e economia. A instalação de portas 
automáticas otimiza os sistemas de acesso e garante assepsia 
e fluidez ao ambiente”, afirma Tomas Catafay, líder regional 
da dorma+kaba para América Latina. 

Conforme explica Catafay, a tecnologia desenvolvida nas 
portas automáticas deslizantes é realizada por meio de 
microprocessadores, de alta tecnologia, que atendem 
a diversas programações como velocidades ajustáveis, 
freios de abertura e para fechamento, temporização, 
entradas específicas no módulo de comando para senso-
res ativos e passivos, botoeiras ou pulsadores específi-
cos como, por exemplo, a aproximação das mãos para 
acionar a abertura das portas - garantindo assepsia nas 
aplicações hospitalares, além de movimentos suaves e 
silenciosos durante seu funcionamento. 
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Tecnologia cara que vem de foraMão de obra precisa ser especializada

“O que há muito pouco tempo era considerado 

um artigo de luxo, hoje pode-se afirmar que é 

um elemento necessário, que visa o conforto, 

segurança e economia. A instalação de portas 

automáticas otimiza os sistemas de acesso e 

garante assepsia e fluidez ao ambiente”

O mercado está em expansão e a indústria tem pensado 
em novas apostas para desenvolver soluções cada vez mais 
eficientes e funcionais, que garantam segurança e qualida-
de aos usuários.  Porém, de acordo com Eduardo France, 
sócio-diretor da Automec Portas Automáticas, as melho-
res centrais de comando vêm de países da Ásia e Europa, 
que possuem uma demanda muito maior que a do Brasil 
e conseguem fazer o alto investimento necessário a este 
tipo de produção. “Fazemos grande parte, trilho roldana, 
ferragem, para reduzir custos, mas placa da central de co-
mando precisa vir de fora, porque é cara, importamos do 
Japão e Itália, porque precisa ser feita em larga escala. Eles 
conseguem porque vendem para o mundo”.

A placa da central precisa ser de 24 volts e ter resistência 
para receber corrente contínua, com 24 horas sem inter-
rupção. Um aparelho elétrico de 110 ou 220 volts acabaria 
aquecendo demais. France alerta para a importância de 
pesquisar a procedência dos sistemas de automatização, 
pois a compra de um produto de má qualidade traz pre-
juízos e perda da credibilidade. “Tem que fazer uma pes-
quisa, quem é a empresa, se tem funcionários próprios, de 
quem compra, conhecer antigas obras e outros clientes pa-
ra saber que está comprando em uma empresa confiável”. 

A instalação demanda conhecimento específico. As próprias 
empresas fornecedoras dos sistemas de automatização realizam 
toda a montagem e entregam o produto pronto, mas também 
trabalham em parceria com profissionais como vidraceiros, que 
podem adquirir a tecnologia a um preço mais baixo e instalar 
a porta automática, após realizarem cursos e orientações que 
as fabricantes fornecem. “O equipamento necessita de confi-
gurações específicas em sua unidade de comando que preci-
sam ser minuciosamente treinadas para execução e funcio-
namento perfeito. Não pode ser feito por qualquer pessoa”, 
explica Eduardo France, da Automec, que realiza cursos em 
sua matriz em Campinas (SP), mas a empresa precisa primei-
ramente se credenciar como parceira ou revendedora.

“Em cidades próximas a São Paulo (até 150 km), oferecemos 
o serviço para o vidraceiro com custo extremante reduzido, 
mas a instalação pode ser feita por eles. Em alguns casos de 
assistência técnica é necessário mão de obra especializada. 
Assessoramos as vidraçarias, acompanhando todo o proces-
so de concepção do projeto (cortes dos vidros, instruções de 
montagem, auxilio técnico por telefone ou local). Além disso, 
podem solicitar o auxílio dos nossos vendedores técnicos, para 
que possamos especificar sempre o melhor produto”, esclare-
ce também Marcelo Marques, da MagiPorta.

- Tomas Catafay, líder regional da dorma+kaba para 
América Latina
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produtos

A Automec Portas Automáticas montou um breve roteiro 
do processo de instalação. Vale ressaltar que é necessário 
ter um conhecimento mais aprofundado, obtido através 
do curso que a empresa oferece, para obter um perfeito 
resultado final. A execução leva cerca de seis horas.

1) Conferência:

O técnico tem que fazer a vistoria do local, conferir 
as medidas do vão e se elas batem com a do projeto, 
conferir o ponto de energia elétrico para ligação do 
produto e dos materiais utilizados na execução, como 
a furadeira, e ainda conferir os materiais e medidas 
como vidro, perfis de alumínio, borrachas, kit de auto-
matizador e acessórios.

2) Instalação da Estrutura:

Fixar a estrutura de alumínio através do perfil de fi-
xação (tubo 150x50), instalar o perfil lateral quando 
houver e, após isso, fixar o trilho em alumínio que 
já possui o equipamento automatizador. Instalar os 
demais perfis para fixação dos vidros fixos (Perfil E 
automec) quando houver, instalar o perfil para movi-
mentar o vidro móvel chamado de perfil pega vidro, 
e instalar este perfil no suporte de fixação do automa-
tizador, que está ligado diretamente às roldanas de 
movimentação. Após a instalação das folhas móveis, 
deve-se instalar o guia de piso na parte interna infe-
rior do vidro fixo, este guia mantém a estabilidade e o 
alinhamento do vidro móvel.

3) Instalação do Automatizador:

Realizar as ligações das fotocélulas de segurança nas 
laterais de acordo com a norma ABNT, fazer as liga-
ções dos sensores de presença também de acordo com 
a norma e fazer a interligação de todos componentes/
acessórios adicionais com a unidade de comando mi-
croprocessada. Em seguida, colocar a tampa de alumí-
nio que isola o automatizador, proceder a ligação no 
ponto de energia e realizar todos os testes de abertura 
e fechamento, bem como ajuste de torque e velocida-
de, adequando à necessidade do cliente.

Passo a passo
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Confira alguns 
produtos 
disponíveis 
no mercado

Magi Porta

As portas automáticas deslizantes retas são as mais 
comuns no mercado e podem ser de uma folha ou 
duas folhas deslizantes que correm por traz de painéis 
fixos ou paredes. A dimensão mais convencional do 
vão é de 2 x  2,10 metros. Em geral, suportam a partir 
de 130 kg. Abaixo reunimos alguns produtos ofereci-
dos pelas principais empresas do segmento:

O Sistema PV5000 é um produto nacional, ideal para 
portas de folhas duplas, únicas, telescópicas ou anti-
-pânico. Possui radares detectores de movimento e 
presença, botões de acionamento, controles biomé-
tricos, cartões e controles remotos, além de sistema 
manual para emergências, em caso de falta de ener-
gia. Suporta 360Kg e alto fluxo de pessoas. É indicado 
para qualquer tipo de vidro e caixilho e alcança uma 
velocidade de abertura de até 1,20 metros por segun-
do. A empresa oferece dois anos de garantia para as 
peças e, quando instalado pela Magi Porta, um ano de 
assistência.  
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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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Automec
Um dos produtos oferecidos pela empresa é o mo-
delo Porta Automática Deslizante K-240V. Sua tra-
ção é feita por correia dentada de neoprene, re-
vestida de nylon e alma de fibra de vidro. Vem com 
trilho superior, trilho interno removível e tampa em 
alumínio liga 6063 T6, possui unidade de comando 
microprocessada EL20 com placa para fotocélula 
integrada, ajuste de velocidade de abertura, velo-
cidade de fechamento, abertura parcial, torque do 
motor e temporizador de fechamento. Alcança ve-
locidades de abertura de 0,4 metros por segundo 
para uma 1 folha e metros por segundo para duas 
folhas. A garantia do equipamento é de 12 meses, 
extensivo a 24 meses, e a vida útil de até 20 anos se 
bem conservado com as manutenções corretas. 

Outro modelo é a Porta Antipânico STS-20, produção 
para a qual a empresa investiu R$ 300 mil. Neste sis-
tema de tração simultânea, a porta corre e pivota. Na 
ausência de energia, basta encostar e fazer a pressão 
necessária para liberar todas as folhas e abrir o vão 
por completo. Adequado a todas as normas, o produ-
to possui ofício do Corpo de Bombeiros do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Minas Gerais, obtidos após passar 
por todos os ensaios. Há 25 anos no mercado, a Au-
tomec fabrica sistemas com tecnologia italiana e japo-
nesa, para clientes como os hospitais Einstein e Sírio 
Libanês e para o Itaú, para o qual faz a manutenção 
de mais de três mil portas. 

produtos
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Fass
O modelo Línea Slim, diferenciado pelo designer do 
chassi e pela capacidade de peso das folhas móveis, 
tem perfil de alumínio mais fino e discreto, que se in-
corpora facilmente à fachada. Possui sistema mecâni-
co que não utiliza pinça pega vidro, com a vantagem 
de ser instalado fora ou dentro do vão de acordo com 
a necessidade ou projeto. Pode trabalhar com vidro 
direto, sem uso de pinças, tendo também a opção 
para portas em caixilhos. Com motorização de 24vcc, 
possui baixo consumo de energia e possibilita traba-
lhar com baterias em caso de falta de energia. Suporta 
portas de até 140 Kg, apresenta velocidade de aber-
tura de até 1,4 metros/segundo, variando de acordo 
com peso da porta, e tem funcionamento silencioso. 
Tem garantia de um ano e vida útil superior a seis 
anos, dependendo do ambiente em que se encontra. 
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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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produtos

Manusa dorma+kaba

Speed Door

A Porta antipânico Manusa trabalha de forma comum, 
abrindo e fechando como qualquer outra porta automáti-
ca, mas, na falta de energia, as folhas fixas se abrem e tor-
nam a passagem livre ainda maior, mais que sobrando a 
área de saída. Indicada pelos bombeiros, facilita o aumen-
to da área de evacuação de um local através de uma única 
porta e com muita simplicidade no manuseio. A Manusa 
desenvolve tecnologia para portas automáticas há mais de 
40 anos e possui diversas opções para o segmento.

A dorma+kaba oferece um rico portfólio de produtos. 
Entre eles estão as portas deslizantes retas (ES 200, ES 
200 Easy, ES 75, ES 400, Magneo), as curvas (BST), as 
telescópicas (ES 200T e ES 200T Easy), as pivotantes ou 
batentes (ED 100 e ED 250), as articuladas (FFT), e as 
giratórias (KTV-M, KTV-A, KT2, KTC).  As soluções apre-
sentam diversas e específicas certificações internacio-
nais como por atestado de durabilidade pela TUV com 
testes de um milhão de ciclos, além dos certificados 
obrigatórios para atender às exigências internacionais. 

O ES 200, equipado com a tecnologia Dorma PowerDri-
ve, atende qualquer demanda ao operador em termos 
de adaptação aos diferentes vãos de porta, capacidade 
de peso da folha e funcionalidade. O equipamento é 
um operador de porta deslizante completamente rede-
senhado, que corresponde a todos os padrões e regu-
lamentos de segurança europeus e alemães. Ele com-
preende um design de tampa elegante e moderno, um 
motor que garante uma operação praticamente silencio-
sa, um microprocessador que controla automaticamen-
te as velocidades de abertura e fechamento da porta, 
uma unidade de economia de energia e novas funções 
de programação, permitindo uma instalação, ajuste e 
manutenção rápida e simples. Indicada para vãos de até 
3000mm e também saídas de emergência e rotas de fu-
ga, suporta peso máximo de 200kg por folha.

A Speed Door possui uma linha especial de produtos para 
automação. Os kits S806 e S806 CA incluem o trilho supe-
rior com automatizador que suporta 200kg. A Speed Door 
oferece garantia de 18 meses e, se receber a manutenções 
preventivas, serviço que a empresa oferece, o equipamen-
to dura mais de 10 anos. Há 27 anos fazendo automatiza-
dores próprios, a Speed Door também revende sistemas 
da PPA. O produto possui fácil instalação e simples regu-
lagem. Vidraceiros têm preços diferenciados e recebem as 
devidas instruções para sua adequada instalação.
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Flash
Vidros Cebrace trazem modernidade e 
eficiência às obras hoteleiras no Rio 

Fotos: Divulgação Cebrace

Grandes projetos construídos para os Jogos Olímpicos 
de 2016 receberam vidros Cebrace para garantir eficiên-
cia energética e estética inovadora. Um dos destaques 
é o Hotel Pestana, da Construtora Dominus Engenharia, 
que utilizou nas fachadas laterais e no guarda corpo das 
varandas 3.000 m² do vidro Cool Lite STB e Cool Lite ST, 
permitindo uma combinação de cores e tamanhos. Já o 
Hotel Mio + Venit, da Construtora Kreimer, buscou por 
meio da aplicação do vidro em toda a sua fachada, um 
aproveitamento da luz natural que resultasse em con-
forto térmico e otimização do isolamento termo acústi-
co. Foram aplicados por 2.850 m² os vidros de proteção 
solar super seletivos Cool Lite SKN, os de mais alto de-
sempenho da Cebrace. A diversidade de espessuras na 
aplicação resultou em um mosaico na fachada do hotel, 
deixando seu visual diferenciado e moderno. 

Outro empreendimento de destaque é o luxuoso 
Trump Hotel.  Localizado no Jardim Oceânico, um 
subdistrito da Barra da Tijuca, possui uma arquitetura 
destacada pela transparência e sofisticação de dentro 
a fora. Foram aplicados 1.500 m² de vidro laminado 
temperado incolor, com a espessura de 16 mm em to-
dos os guarda-corpos do hotel. O Diamant, o vidro ex-
tra clear da Cebrace, foi aplicado nas divisórias entre 
os quartos, somando um total de 500 m². 

Categorizado como um hotel cinco estrelas, o Hilton 
Barra tem um projeto arquitetônico que representa a 
relação do edifício com a cidade.  As varandas envidra-
çadas indicam os apartamentos e a fachada recuada, no 
último pavimento, identifica as suítes especiais e presi-
denciais. Com o beneficiamento realizado pela Laminar 
Vidros, no total, foram instalados de 14.000m² do vidro 
de proteção solar Cool Lite laminado com float incolor. 
A Laminar Vidros também realizou o beneficiamento 
dos vidros do hotel Grand Mercure, localizado dentro 
do maior Centro de Convenções e Exposições da Amé-
rica Latina, o Riocentro, próximo à Cidade Olímpica. A 
fachada recebeu 12.000 m2 do vidro de mais alto de-
sempenho da Cebrace, o Cool Lite SKN. 
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Labluz apresenta pendentes 
modernos produzidos em vidro

Feito com blocos de vidro de alta qualidade e alumínio 
escovado, o Ledino, desenvolvido pela Philips e encon-
trado na Loja Labluz, tem um design moderno e dife-
rente. O disco plano é ligado pela base através de fios 
com curvas cativantes. A cúpula vazada provoca um es-
petáculo à parte: através de três lâmpadas, além de uma 
luz plana e invisível, a iluminação é projetada para o 
ambiente. O produto utiliza lâmpadas de LED, que além 
de garantir uma iluminação perfeita e livre de sombras, 
reduz o consumo de energia elétrica. Outro diferencial 
deste pendente é que a intensidade da luz pode ser 
ajustada, criando o ambiente ideal para salas de estar e 
quartos.  O Ledino possui 1500 mm   de altura e 500 mm 
de diâmetro. Já a luminária Dracena, assinada pelo de-
signer italiano Diego Chilò, é inspirada na planta com o 
mesmo nome. Produzido em vidro soprado, seu forma-
to orgânico garante muito charme e elegância à peça. 

Banheira Miami é feita com vidro 
reforçado e vedado

A banheira em linhas retas com vidro reforçado e ve-
dado de 10 mm de espessura não oferece risco de ra-
chaduras ou vazamentos, com acabamento superior em 
madeira. A banheira Miami é totalmente fechada e pode 
ser instalada encostada na parede ou como banheira 
de centro, pois possui estrutura autoportante e painel 
de acabamento em todos os lados – dispensando alve-
naria e facilitando o transporte. Seus diferenciais ficam 
por conta dos registros integrados, ducha de mão e cas-
cata, além de cromoterapia, aquecedor e air blower. A 
banheira possui ainda uma almofada que acomoda toda 
a parte das costas, funcionando como encosto, onde fi-
cam alojados mini jatos massageadores. A banheira Mia-
mi mede 172 x83 x 58 cm.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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“Nossa nova linha de produção de laminados é uma Bottero Flex Lami. Esta 
linha foi projetada para laminar vidros no modo automático, que requer apenas 

dois operadores. Isso só é possível devido à automação das etapas de  colocação 
e corte do PVB, que elimina a necessidade de intervenção manual dentro da sala 
limpa. A linha também opera no modo semi-automático, em casos de laminação 

de vidros especiais, tais como os multilaminados e temperados.”

TECNOLOGIA DE PONTA
PRODUTO FINAL DE ALTA QUALIDADE

DIFERENTES POSSIBILIDADES DE PRODUTIVIDADE E AUTOMAÇÃO

www.bottero.com   |   comercial@botterodobrasil.com.br   |   (11) 4072-3031

NOME FORTE EM MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA VIDROS

LINHAS COMPLETAS PARA PRODUÇÃO DE VIDROS LAMINADOS 
QUE REÚNEM  PRODUTIVIDADE E FLEXIBILIDADE DE TRABALHO

LAMIlinesFlex

Rafael Ribeiro
Diretor Industrial - Viminas
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flash

A Gauzy Technologies, empresa israelense de tecnologia em vidros,  in-
vestiu mais de US$ 500 mil no desenvolvimento de uma mesa automáti-
ca de processamento a laser frio. Com área de corte de 3,50m x 2,50m e 
oito espaços distribuídos para possibilitar uma superfície plana 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 planejados a partir dos filmes de 
PLCD – cristal líquido , que permitem que vidros se transformem em per-
sianas inteligentes 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 vidro. 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, principalmente se a pelí-
cula, ao final do processamento, for usada 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 camada delicada 
presente na parte de dentro do filme.
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Vidros de controle solar da Guardian 
são destaque em edifício comercial
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Sistema de envidraçamento Reiki valoriza espaço em barco de passeio

No projeto de reforma da lancha da família, o funcionário 
público Giovani Nascimento apostou no uso do Reiki nas 
portas da embarcação como elemento de integração e de 
interação entre ambientes interno e externo. Quando fa-
zia uma reforma na embarcação, Giovani procurou identi-
ficar o tipo de material que permitiria aumentar as áreas 
livres da lancha. O primeiro passo foi saber se a alteração 
não comprometeria a estrutura do barco. 

O Reiki permite deslizar as lâminas de vidro por todo o com-
primento de um ambiente, independentemente dos ângu-
los da estrutura. Neste projeto, o uso do vidro ainda ajudou 
a valorizar tanto a decoração clean e funcional aplicada pelo 

proprietário do barco quanto a vista da paisagem lá fora pra 
quem está em seu interior durante a navegação.

De acordo com o marinheiro do barco, Gilson Francisco dos 
Santos, em 21 anos de mar, esta é a primeira vez que viu a 
utilização do sistema de envidraçamento em uma embarca-
ção. O novo componente facilitou todos os serviços a bor-
do, além de possibilitar navegar com as portas abertas ou 
fechadas, dependendo das condições do mar com total se-
gurança. Para a aplicação ser realizada de maneira segura e 
correta, é necessário obedecer as normas estabelecidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Di Vero garante exclusividade 
em produtos em aço inox

A Di Vero, posicionada há 15 anos no mercado, garantiu ex-
clusividade do selo Blindex, em escala nacional e internacio-
nal, em todos os produtos catalogados e fabricados em aço 
Inox. A partir de agora, todos os artigos produzidos com este 
material terão a nova certificação, mantendo a qualidade, re-
sistência e comprometimento na recente parceria. 

Para conseguir o selo, a Di Vero passou por uma auditoria 
determinada por pontuação. Os pré-requisitos englobaram a 
estabilidade da empresa, crescimento e expansão comercial, 
procedimentos realizados pela organização, produção, con-
trole de qualidade, entre outros. A auditoria foi efetivada em 
março deste ano. O processo de seleção, no entanto, come-
çou em setembro de 2015. 

Um dos fatores atenuantes para chegar à esta conquista foi 
o know-how em manufatura da matéria-prima, que é o aço 
Inox, bem como capacidade de produção e garantia de 10 
anos, além de todo desenvolvimento dos produtos ser ampa-
rado por normas técnicas, testes e homologação interna. Só 
após todas essas verificações é que o produto é lançado no 
mercado. Com um contrato que atesta a parceria, A Di Vero 
fica responsável pela fabricação, vendas, entregas, suporte 
técnico comercial e garantia dos produtos com selo Blindex. 

Na contramão da crise, Grupo Tecnovidro 
cresce 11% no primeiro trimestre

O Grupo Tecnovidro fechou o primeiro trimestre de 2016 na 
contramão da crise: a empresa acumulou um crescimento de 
11% nos primeiros três meses do ano em comparação com o 
mesmo período do ano passado. Através de políticas de con-
trole de custos, realinhamentos de mercado, investimentos 
em novos produtos e ampliação dos canais de venda, realiza-
dos ainda no ano passado, o excelente resultado reflete de-
sempenho das três marcas de mercado do Grupo: Tecnovidro 
(vidros para construção e mercado automotivo), Saint Claire 
(portas de vidro e perfis de alumínio) e Casavitra (cooktops, 
fornos de embutir, coifas e utensílios domésticos).

“Sentimos fortemente os impactos da crise ainda em 2015. E 
apertamos na gestão, gerenciando melhor os custos e inician-
do um processo de reação no mercado, com desenvolvimento 
de novos produtos e uma política comercial mais agressiva e 
ampla”, destaca Marco De Bastiani, presidente do Grupo que 
já ocupa espaço superior a 16 mil metros quadrados de área 
construída, na cidade de Farroupilha (RS).
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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
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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 22ª edição da Feicon Batimat, uma das feiras mais 
importantes do setor de construção civil, chegou 
ao seu fim depois de receber quase 100 mil visi-
tantes, mais precisamente 96.325, durante os cinco 
dias de evento. Como sempre, o evento antecipou 
tendências, mostrou novidades e foi palco para a 
realização de negócios e parcerias, impulsionan-
do os números do segmento num momento em 
que o mercado começa a responder. As vendas de 
material de construção, por exemplo, tiveram um 
aumento de 8% no mês de março em comparação 
com fevereiro, segundo a Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). 

O público, sempre muito bem qualificado, é um 
misto entre proprietários majoritários de empresas 
(36%); sócios-proprietários (20%); diretores (13%) e 
gerentes (11%). “Esse é um dos grandes diferenciais 
da Feicon Batimat. Preparamos um evento comple-
to, com novidades e lançamentos, e também com 
11 programações paralelas. Isso demonstra que os 
profissionais vêm para a Feira interessados em re-
ciclagem e aprendizado. Esperamos que em 2017 
possamos contar com a presença e participação de 
todos os parceiros e visitantes novamente, apresen-
tando um evento referência para o setor na Améri-
ca Latina, num espaço mais amplo, com maior con-
forto e climatizado”, declarou Alexandre Brown, 
diretor da Feicon Batimat.
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A feira de materiais 
para construção chega 

a sua 22ª edição e 
aborda temas como a 

sustentabilidade 

feiras e eventos

FEICON
BATMAT
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Proteção solar 

“O evento termina refletindo um setor que tem 
boas perspectivas de crescer este ano, conforme 
nossas estimativas que são de fechar 2016 com 
6% de crescimento sobre 2015”

Participaram da feira como expositores profissionais 
de diversas áreas: arquitetura, construção civil, vare-
jistas, atacadistas, distribuidores, construtores, enge-
nheiros, especificadores e incorporadores. Graças a 
essa variedade, a feira conseguiu envolver também 
diversos setores e apresentar novidades do ramo de 
aquecimento e refrigeração; área externa e lazer; au-
tomação e segurança; elétrica e iluminação; fecha-
dura, ferragens e cadeados; fundação e estrutura; 
hidráulica; máquinas, ferramentas e equipamentos 
para construção; portas, janelas e acessórios; produ-
tos para cozinhas e banheiros; revestimentos; siste-
mas construtivos; serviços profissionais e TI; teto e 
cobertura; e tintas, vernizes e acessórios.

Os números finais de negócios fechados ainda 
estão sendo contabilizados, mas já são bem 
otimistas. Cerca de 60 mil lojistas de material 
de construção se credenciaram para o evento 
e expandiram seu networking. Por dia, eram 

Conhecida pelos vidros de proteção solar, a Cebrace 
marcou presença com um estande dedicado à marca 
Vidros Habitat. Os “vidros inteligentes” são capazes 
de reduzir até 70% do calor e diminuir a temperatura 
interna dos ambientes em 10ºC, e se forem aplicados 
na versão laminada, os vidros barram até 100% dos 
raios UV. Além de proteger a pele dos moradores e 
evitar o desbotamento dos materiais, o vidro também 
gera uma economia de até 30% no consumo de ar 
condicionado e luz artificial, uma vez que permite a 
entrada de luminosidade na quantidade ideal, sem o 
desconforto do calor ou do ofuscamento. 

No estande a empresa convidou os visitantes a 
sentirem na pele o conforto oferecido pelos vi-
dros Habitat.  Uma cabine transportou os partici-
pantes para um ambiente de uma casa com vidros 
comuns e, na sequência, com os vidros Habitat. A 
experiência, proporcionada pelo segundo ano na 
Feicon Batimat, expôs o visitante a  sensações tér-
micas diferentes, com o apoio de recursos visuais 
que recriaram espaços residenciais envidraçados.  
O estande também continuou apresentando os 
displays térmicos, nos quais o usuário pode sentir 
com as mãos como um vidro comum deixa passar 
muito calor, o que não ocorre com o vidro Habitat.

- Walter Cover, presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat)

realizadas centenas de reuniões acontecendo 
no próprio ambiente. “O evento termina refle-
tindo um setor que tem boas perspectivas de 
crescer este ano, conforme nossas estimativas 
que são de fechar 2016 com 6% de crescimen-
to sobre 2015”, concluiu Walter Cover, presi-
dente da Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat).

Duas mil marcas nacionais e internacionais, 15 
programações diferenciadas voltadas para os 
diversos profissionais da construção civil, 120 
mil visitantes e 94% de aprovação do público. O 
evento busca a eficiência e vem atendendo ao 
pedido dos visitantes: mais produtos e informa-
ções sobre Sistemas Construtivos e soluções Sus-
tentáveis. A próxima edição já tem data marcada: 
4 a 8 de abril de 2017. Confira agora algumas em-
presas do mercado do vidro que expuseram seus 
produtos no encontro:
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Vidro com pintura digital

Envidraçamento de sacadas

A empresa catarinense Unividros, especializada na 
produção de vidro para diversas aplicações, lan-
çou na feira uma linha de vidros com pintura digi-
tal, que utiliza esmalte cerâmico, um tipo de tinta 
que é temperável e curvável, que incorpora ao vi-
dro a imagem escolhida. A empresa também apre-
sentou outros produtos de seu portfólio. São eles: 
Vidros Retos Termoendurecidos e Temperados; Vi-
dros Curvos Termoendurecidos e Temperados em 
raio contínuo; Vidros Laminados; e Vidros Insula-
dos duplos ou Termo Acústicos e Serigrafados. A 
marca, que tem participado de obras de engenha-
ria de grande porte, como a Arena Corinthians em 
São Paulo ou o Hotel Blue Tree Premium no Rio de 
Janeiro, é certificada ISO 9001 e atua com Sistema 
de Gestão de Qualidade, de acordo com as nor-
mas ABNT e portaria INMETRO.               

Há mais de 50 anos no segmento da construção 
civil e com o sistema Vão Livre, a Mansur Vidros, 
hoje a maior produtora de envidraçamento de sa-
cadas do Brasil, apresentou suas soluções aos visi-
tantes da Feicon Batimat. A marca atua tanto com 
vidros na mecânica quanto decorativos e projetos 
especiais, além de persianas e cortinas. Seu escri-
tório central se encontra no centro da cidade de 
São Paulo, o que garante a agilidade nas entregas.
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LANÇAMENTO
KIT PARA
FECHAMENTO
DE SACADA

KITBOX

APARADORES FECHADURAS ROLDANA COM 
REGULAGEM

KIT ROLDANAS

NOSSOS PARCEIROS
SILICONES INTERFIX
• Excelente adesão
• Para vidro laminado
• Para vidro temperado

KIT ENGENHARIA KIT PIA

www.makit.com.br
Acesse o site e confi ra nossos produtos

   adm@makit.com.br   |   vendas@makit.com.br

SILICONES INTERFIX
• Excelente adesão
• Para vidro laminado
• Para vidro temperado

SILICONES INTERFIX
• Excelente adesão
• Para vidro laminado
• Para vidro temperado

Ligue: ()  
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CASACOR CAMPINAS

Implantada em um condomínio com , milhões de mata 
nativa intocada, a mostra destacou a sustentabilidade e 

apresentou ambientes integrados com a natureza

Comemorando 30 anos de existência, a Casa Cor 
abriu suas portas na cidade de Campinas pela 
sétima vez. Localizada dentro do condomínio 

EntreVerdes, a edição de 2016 tem como principal 
foco a sustentabilidade. Duas mansões foram cons-
truídas especialmente para esse evento, contendo 
35 ambientes idealizados por 53 profissionais, en-
tre arquitetos, designers de interiores, engenhei-
ros, paisagistas e outros. A mostra inaugurou dia 
31 de março e ocorreu até 15 de maio.

A Casa Tropicália, projetada pelos arquitetos Daniele 
Guardini e Adriano Stancati, possui 837 metros qua-
drados de área útil numa harmoniosa integração com 
a natureza. Além de altas e espaçosas, suas janelas de 
vidros permitem que a iluminação seja praticamente 
toda natural, mais um traço de sustentabilidade. O pro-
jeto da Casa Bossa Nova é assinado pela dupla Adriana 
Consulin e Izilda Moraies, que aproveitaram a localiza-
ção privilegiada em que o terreno se encontrava e im-
plantaram uma construção sustentável, com conforto 
térmico e acústico, distribuídos em uma área de 820 
metros quadrados e três nivelações diferentes. 

Os organizadores explicam que ambos os projetos 
não utilizam vigas, tijolos ou blocos, mas sim pai-
néis monolíticos de EPS e malhas de aço galvaniza-
do que substituem a alvenaria, visando uma cons-
trução mais limpa e que contenha reutilização de 
água e energia. Um exemplo dessa preocupação é 
o condomínio que escolheram para alocar a amos-
tra: o EntreVerdes, considerado um dos maiores 
empreendimentos de alto padrão do interior de 
São Paulo, possui pelo menos 3,5 milhões de mata 
nativa intocada. É verde a perder de vista.

Além de todas as maravilhas de arquitetura e 
paisagismo, a Casa Cor Campinas 2016 escolheu 
Livia Doblas, do Escritório de Arte, para fazer a 
curadoria artística de toda exposição. Trabalhan-
do com o conceito de galeria de arte itinerante, 
Livia distribui em 14 ambientes das mostras obras 
de artistas renomados brasileiros. Ela também 
promoveu palestras e visitas guiadas no evento, 
contando com a presença dos artistas. O objetivo? 
Aguçar um olhar observador e crítico do visitante-
-espectador para as artes. 



www.vidroimpresso.com.br  

Fo
to

: M
ir

o
 M

ar
ti

n
s

O espaço idealizado pelos arquitetos Adriano Stan-
cati e Dani Guardini conta com uma parede azul 
marcante que abriga uma parte da coleção de te-
las assinadas pelos artistas convidados. A madei-
ra e o porcelanato garantiram praticidade e calor 
para o ambiente, contra o piso cinza sofisticado. 
As luminárias conferem um tom intimista além do 
conjunto de mesas de centro que trazem a diver-
sidade. O guarda-corpo foi instalado com vidro 
temperado, laminado e incolor de 16mm, da linha 
Easy Glass Slim, da T2G - TechInical Glass Group. 
Seu acabamento pode ser em aço inox ou alumí-
nio, garantindo muita segurança e conforto. 

O contorno da casa Bossa Nova contou com a tec-
nologia de revestimento dos vidros da Rede Habitat, 
produzidos pela Cebrace. Chamados também de “vi-
dros inteligentes”, eles são capazes de barrar até 
70% do calor e 99,6% dos raios UV - se forem lami-
nados, além de evitar que essa temperatura alta fi-
que retida no objeto durante a noite. Esses vidros, 
que recebem uma deposição de camadas de óxidos 
metálicos -como titânio e níquel- na superfície, são 
capazes de controlar a luz e reduzir a temperatura 
interna do ambiente em até 10 graus em relação à 
externa. Na mansão projetada para a Casa Cor Cam-
pinas foi utilizado 90 metros quadrados de vidros 
Habitat, laminado de 4+4mm, na cor champanhe.
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O ambiente arquitetado pela Denise Teixeira está ex-
posto na Casa Tropicália foi feito para um  filho caçu-
la e tem o tema Corpo de Bombeiro em toda a deco-
ração. São três ambientes. No quarto, o piso em tom 
neutro otimiza a claridade que entra pela porta de vi-
dro, que é incolor e temperado, da Cebrace. A janela 
tem 2.20 metros de largura, espessura de 8 mm e foi 
utilizado 4.5 metros de comprimento. As cores fortes 
se destacam em pontos específicos, como no painel 
atrás da cabeceira, ou a foto sobre a porta corrediça. 
Assim como o vidro, o revestimento vinílico da ePiso 
garante mais higiene para o ambiente, pois este ma-
terial acumula menos sujeira que a madeira, possui 
fácil limpeza e não escorrega. 
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Design e qualidade!
Nessa marca você pode confiar.

A VSM está há 7 anos no mercado buscando excelência e oferecendo toda 

linha de componentes para Vidro Temperado. São Ferragens, Kit box e 

Perfis para deixar a sua obra ainda melhor.

Oferecemos também serviço de Pintura Eletrostáca a Pó.

Nossos consultores terão imenso prazer em lhe atender!

Contate-nos: (54) 3441.4358 | vendas@vsm.ind.br | www.vsm.ind.br
Rua Capitão Manoel de Campos Salvaterra, 83 | Veranópolis - RS | Brasil  
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O ambiente ainda possui um mezanino, com uma 
sala de brinquedos e TV, anexada a uma placa de 
vidro bisotado extra clear 100% Bulgarelli com pelí-
cula pintada, fixado em painel de MDF. O banheiro 
mantém a temática de Bombeiros, como pode ser 
visto pela mangueira ao lado do box, entre outros 
detalhes. Os espelhos ovais possuem tamanhos dife-
rentes, variando de 12cm a 65cm de diâmetro. Fabri-
cados pela Solid Vidros, eles não são bisotados, pos-
suem quina reta e 8 mm de espessura. 
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PREPARE-SE PARA O MERCADO
E GANHE CONFIANÇA.

ADQUIRA CONHECIMENTO
E TREINE SUA EQUIPE.

APOIANDO 
OS VIDRACEIROS

Conte com a gente

SEJA NOSSO ASSOCIADO, 
TEMOS O QUE VOCÊ PRECISA
PARA CONQUISTAR O MERCADO.

www.anavidro.com.br
Associação Nacional de Vidraçarias
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A “Suíte do Filho Desejado”, assinada pela designer 
de interiores Fabiana Ortiz, tem 27m². Com inspira-
ção provençal, o ambiente proporciona o carinho 
adequado da mãe, a comunhão da família, com fun-
cionalidade, praticidade, luxo e sofisticação. Apesar 
do estilo provençal, o ambiente conta com compo-
nentes modernos, como o revestimento vinílico e o 
espelho no armário reflecta na cor champagne.

No banheiro foram usados espelhos bronze, inclusi-
ve um era iluminado.  No box foi utilizado o modelo 
flex, pois, como o vão é bem pequeno  e não havia 
espaço. No total, foram cerca de 9 metros quadrados 
de  vidros incolores fornecidos pela Solid Vidros.
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O 8º VidroSom (Seminário de Soluções 
Acústicas em Vidro), realizado no 
Hotel Deville, em Porto Alegre (RS), 
apresentou inovações tecnológicas e 
estudos de casos sobre a capacidade 
acústica do vidro. Promovido pelo 
SINDIVIDROS-RS, o evento serviu 
para troca de informações entre 
especialistas em acústica, arquitetos, 
consultores e profissionais de 
esquadrias do Sul do País. 
Na abertura, o engenheiro Carlos 
Henrique Mattar, gerente de Marketing 
da CEBRACE, fez uma análise técnica 
sobre o desempenho acústico dos 
vidros e a própria evolução de sua 
aplicação em janelas e fachadas. 

“Procuramos dar destaque para o 
valor agregado dos vidros laminados 
e insulados na junção com os caixilhos 
de maior qualidade”, frisou.
O empresário José Guilherme Aceto, 
diretor Geral da Avec Design, abordou 
as novas tendências e tecnologias 
para envidraçamentos que contribuem 
para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. Citou, por exemplo, 
atenuação acústica, vedação e 
estanqueidade, controle luminoso e 
energético, uso racional dos materiais 
de sustentabilidade, entre outros. Em 
seguida, apresentou diversas obras de 
rara beleza arquitetônica, como a Torre 
Digital de Brasília, e caixilhos sintéticos 

vulcanizados em alta temperatura 
aplicados em estações do metrô. 
Em sua palestra, o empresário Edison 
Claro de Moraes, diretor Comercial da 
Atenua Som, presidente da ProAcústica 
e vice de Comunicação & Eventos da 
AFEAL, apresentou estudos de casos 
nos quais os conceitos acústicos foram 
aplicados para se encontrar as melhores 
soluções. Assim, contou que um barulho 
estridente perturbou durante muito 
tempo os hóspedes do Unique, luxuoso 
hotel de São Paulo. “Foram feitas 
diversas medições até que a situação foi 
resolvida graças a Lei da Fresta, segundo 
a qual 1 mm. de fresta pode representar 
10% de perda no isolamento”, frisou. 

Em sua 8ª edição, o 
evento apresentou 

inovações e estudos 
de casos

VidroSom 
debate a capacidade 
acústica do vidro
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A engenheira Michele Gleice, diretora Técnica do ITEC – Instituto 
Tecnológico da Construção Civil – apresentou a palestra 
“Normas, Ensaios e Verificações do Desempenho de Esquadrias”, 
fez um panorama geral das Normas de Desempenho Acústico, 
destacou pontos críticos da infiltração da água e resultados de 
ensaios acústicos. “É muito importante conhecer o desempenho 
acústico das esquadrias; informar o desempenho aos projetistas; 
e realizar estudos para melhoria do desempenho”, concluiu.
O presidente do SINDIVIDROS-RS, Gilberto Ribeiro, ressaltou 

que o evento atendeu à expectativa da plateia e fez questão 
de elogiar a apresentação dos palestrantes. Citou, em 
particular, a engenheira Michele Gleice, do ITEC. “Ela foi muito 
clara e objetiva. Passou segurança em todos os aspectos”, 
concluiu. Antes, os palestrantes participaram de animado 
‘talk-show’ e responderam perguntas do público. A próxima 
edição do VidroSom acontece durante a Fesqua 2016 (Feira 
Internacional de Esquadrias, Ferragens e Componentes) no 
próximo mês de setembro, em São Paulo.

Carlos Mattar

Edison Claro de Moraes
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Matéria-prima

O cuidado com a inspeção de todas as etapas de produção e com 
a qualidade da matéria-prima utilizada garantem a segurança e 
eficiência dos kits de acessórios para vidro temperado da Roaplas

de qualidade

Hoje com capacidade de produção para 70 mil kits 
box por mês, entre outros acessórios para vidro 
temperado, a Roaplas iniciou de forma singela, aten-

dendo apenas um cliente em seus dois primeiros anos de 
atividade. Graças a seu empenho e compromisso em de-
senvolver e fabricar produtos de extrema qualidade, o in-
vestimento em melhorias estruturais e aperfeiçoamento 
de matérias-primas e processos, além das inovações de de-
sign e cores, gerou ano a ano resultados satisfatórios. 

“A empresa cresceu desde sua fundação, obtendo recursos 
próprios e, com passar do tempo, montou e aprimorou diver-
sos ambientes produtivos, como injeção de plásticos, usina-
gem automática, pintura eletrostática, forjaria, estamparia e 
ferramentaria”, contam os sócios Ronald José Paciullo e Adhe-
mar D. Teixeira. Já são 20 anos de empenho e compromisso 
com o mercado vidreiro. A empresa hoje tem uma estrutura 
consolidada, em um prédio próprio na Mooca, em São Paulo, 
região de fácil acesso aos clientes. 

A empresa tem 
capacidade de 

produção para 70 
mil kits box por 

mês, entre outros 
acessórios para 

vidro temperado

empresas e negócios
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Qualidade garantida

Desenvolvendo novos produtos

A Roaplas participa de todos os processos dos produtos, pes-
quisa e desenvolvimento, realizando testes laboratoriais, como 
Falcon Bauer e IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para 
buscar garantias, qualidades e critérios pré-estabelecidos, sem 
dizer o comprometimento de mercado.  Todos os produtos 
têm um critério de fabricação, através de um setor de enge-
nharia e desenvolvimento de novas matérias-primas. Sempre 
ao desenvolver uma nova matéria-prima, a empresa se preo-
cupa em fazer pesquisas e vários testes para ter e garantir total 
segurança e qualidade dos produtos. 

Este é o grande diferencial da Roaplas. “O cuidado com a ins-
peção e a qualidade da matéria-prima faz com que possamos 
garantir a qualidade dos nossos produtos. Este é nosso objeti-
vo: buscar sempre respeito ao mercado, fabricando produtos 
de extrema qualidade”, ressaltam os sócios. Antes de tudo, 
a empresa realiza pesquisas de mercado para atender às ne-
cessidades do consumidor, seja o público final, instaladores, 
projetistas ou arquitetos. “Ampliamos nosso setor produtivo, 
investindo em automação de embalagem, buscando resposta 
mais rápida em nossa montagem de kits”, revelam.

Todas as etapas de produção possuem rigorosos critérios para 
garantir a qualidade e segurança dos produtos. São elas:

• Controle de qualidade no recebimento da matéria-prima

• Transformação da matéria-prima (injeção, usinagem e for-
jamento)

• Inspeção dos acessórios

• Montagem

• Inspeção final e embalagem feita de forma automatizada

A ampla linha de produtos da Roaplas inclui kit de acessórios 
para box 6mm e 8mm, kit engenharia e instalação, kit saca-
da especial , kit pia ou multiuso, kit de roldanas aparentes, 
Acqua Marine e Pacific. Além disso, desde 2006 a empresa é 
a única fabricante homologada para a fabricação dos acessó-
rios do kit box Aluminium Blindex. A empresa está desenvol-
vendo mais produtos, para serem lançados ainda este ano, 
como o Kit Acqua Flex, entre outras novidades.

Sempre ao desenvolver uma nova 
matéria-prima, a Roaplas se preo cupa 
em fazer pesquisas e vários testes 
para ter e garantir total segurança 
e qualidade dos produtos 
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Curso Medições, Folgas e Projetos

De cara nova, 
a Vidro Impresso Cursos 
amplia sua grade e abre 
o módulo de Medições, 
Folgas e Projetos

Outra novidade é o curso Medições, Folgas e Projetos, 
ministrado pelo novo parceiro Jotanael Souza, expe-
riente profissional e instrutor com 28 anos de merca-
do vidreiro. O curso proporcionará o aprendizado de 
como realizar cálculos de peso, metragem de vidros, 
pontos de giros de balanços, abertura total de vãos 
e folgas, para todos os tipos de projetos para vidro 
temperados. “O aluno saberá calcular as medidas das 
peças já definidas com folgas, enviar seu pedido para 
têmpera já pronto para produção e definir que tipo de 
componentes e ferragens utilizar em todos os proje-
tos. Serão apresentados também alguns exemplos de 
falhas comuns, como esquecer a ferramenta de medi-
ção (trena) e não tirar prumo nem observar o rodapé, 
entre outros”, conta o professor. 

“O domínio do processo de medição é de extrema 
importância para o profissional do vidro, pois é o 
princípio mais importante para o sucesso do proje-
to final. Com este curso o vidraceiro será seu próprio 
projetista”, sublinha. Jotanael Souza ressalta que 
a medição, quando bem feita  e com atenção a to-
dos os pontos principais de nível, prumo, esquadro 
e vãos, garante o sucesso do projeto. “Muito profis-
sional do segmento tem o hábito de fazer medições 
com pressa e já pensando no próximo cliente que 
tem que atender. A mesma pessoa que mede é quem 
faz a instalação, então sempre passam despercebidos 
detalhes importantes no ato da medição”. 

Cursos para 
vidraceiros

A Vidro Impresso continua investindo na qualificação 
do setor vidreiro e amplia sua estrutura e grade de cursos. 
A nova sede, destinada exclusivamente à realização de 
cursos para o setor vidreiro, possui fácil acesso, pois 
está localizada entre três linhas do metrô, no centro 
de São Paulo, e ainda próxima dos centros de distribui-
ção dos produtos voltados ao segmento. Neste local, 
a Vidro Impresso Cursos ministra todos os meses qua-
tro módulos para iniciantes e também para vidraceiros 
atuantes que queiram ampliar seus conhecimentos e se 
destacarem neste concorrido, mas promissor, mercado 
de instalação de vidros. 
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“A carência por qualificação 
no mercado vidreiro ainda vai 
demorar para ser suprida, mas 
acredito sempre que alguém 
tem que fazer pelo setor, e o 
trabalho que a Vidro Impresso está 
realizando tem grande parcela de 
contribuição para nosso mercado”

- Jotanael Souza

Projetista por formação, Jotanael Souza iniciou no 
setor vidreiro em 1988, quando trabalhou, por 10 
anos, em uma distribuidora Blindex, como medidor e 
instalador de vidros. Nos anos seguintes atuou como 
técnico de vidros e gerente comercial em têmperas. 
Já em 2004 passou a ser instrutor do Curso para Vidra-
ceiro do Senai e em 2009 ministrou o Curso Obra Nota 
10 no Sebrae. No mesmo ano, criou o Projeto Certo, 
um sistema de projetos direcionado a vidraçarias e 
têmperas, e, percebendo a demanda por qualificação 
no setor, lançou, em 2012, o Projeto Certo Cursos. 

Módulo: Medições, Folgas e Projetos

Professor: Jotanael Souza

Duração: 2 dias 

Próxima turma: 20 de junho

Investimento: R$360 ou 3 x R$120

Módulo: Vidro Temperado

Professor: Ricardo Câmara

Duração: 2 dias

Próxima turma: 27 de junho

Investimento: R$450 ou 3 x R$150

Próximos Cursos

Todos os cursos são realizados mensalmente

Confira a agenda em: cursoparavidraceiros.com.br

Módulo: Envidraçamento de sacadas

Professor: Ricardo Câmara

Duração: 2 dias

Próxima turma: 29 de junho

Investimento: R$510 ou 3 x R$170

Módulo: Corrimão e Guarda-corpo

Professor: Ricardo Câmara

Duração: 1 dia

Próxima turma: 01 de julho

Investimento: R$300 ou 3 x R$100



  www.vidroimpresso.com.br

“Nosso investimento é sempre em estoque de material, em espe-
cial os parafusos de aço inox. Hoje trabalhamos com nossos clien-
tes para atendê-los dentro de sua demanda média mensal para as-
sim não haver falta de material”, sublinha Abreu. Sua divulgação 
não se limita apenas ao boca a boca. A empresa investe também 
em mídia impressa e mala direta, patrocina cursos de capacitação 
de vidraceiros e não ignora possíveis talentos que possam surgir 
nas salas de aula. “Estamos em um momento delicado, mas é um 
setor que tem muito a crescer nos próximos anos e é necessário es-
tar sempre de olho”, aponta o empresário, que acredita que a falta 
de credibilidade é ainda mais grave que a própria crise econômica. 

Com os novos negócios gerados a cada dia, o volume de vendas au-
mentou e a Ludufix foi adequando sua estrutura. Hoje instalada em 
uma área de 500m², a empresa consegue atender todo o território na-
cional. Depois de muito suar a camisa, Eduardo Abreu está à frente 
de uma empresa que, mesmo com a crise no país, se mantém estável 
sem grandes dificuldades. Além de estar sempre buscando uma parti-
cipação ativa no mercado, a Ludufix tem fidelizado as parcerias anti-
gas e trabalha com certificação ISO e o controle de qualidade interno 
em seus materiais. Entregas no prazo e novas pesquisas também fa-
zem a fabricante de fixadores seguir como um exemplo de solidifica-
ção em um mercado de nichos e exigências técnicas. 

Estoque para atender prontamente

Pró-atividade é o lema da Ludufix. Eduardo Abreu, incansável e 
sedento por novos horizontes, transformou uma empresa de re-
presentação comercial em uma fabricante e distribuidora de al-
cance nacional de parafusos e fixadores Industriais. Especializada 
em rebites de repuxo, hoje a empresa conta com uma linha de 
15.000 itens de fixadores. “Sempre buscamos alguma inovação 
em questão de fixadores, trabalhamos muito na qualidade de aço 
inox – nosso carro chefe – pois é um diferencial que agrega quali-
dade nos produtos finais dos nossos clientes”, conta Abreu. Além 
dessa matéria-prima, a empresa utiliza alumínio liga para trazer 
ainda mais legitimidade e qualidade aos seus fixadores.

Mas o sucesso não surgiu de um dia para o outro. O sócio-diretor 
da empresa conta que começou no mercado de fixadores como 
vendedor técnico, 28 anos atrás. Antes disso, atuava em um ra-
mo totalmente alheio ao atual: o de laticínios. Após alguns anos 
representando a GESIPA – multinacional alemã – o então jovem 
empreendedor farejou uma carência no mercado de distribuição 
a pequenos consumidores. “No início, como o capital era curto, 
comecei com a técnica de venda casada. Ou seja, primeiro vendia 
o produto e depois o comprava na fábrica para entregar. Eu mes-
mo vendia, embalava e entregava todos os pedidos. Isso durou 
seis meses, até que eu contratar uma pessoa para me auxiliar, e 
assim fui ganhando clientes”, relembra.
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Fixadores 
em aço inox

Com uma linha de mais de 15 
mil itens, a Ludufix construiu 
uma história de credibilidade 
no mercado graças a sua busca 
incessante por qualidade e em 
atender todas as demandas de 
seus clientes

empresas e negócios
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Soluções em 
movimentação de vidro

Elevação e 
Movimentação 
de Máquinas e 
placas de vidro

Carga e 
Descarga de 

Container

Assistência 
Técnica e peças 
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uma vidraçaria?
Quer montar

Já é de praxe no mercado vidreiro profissionais que conhecem muito 
bem o processo de instalação acreditarem que, somente por terem 
boas obras no currículo, já estão preparados para realizarem o sonho 
de ter seu próprio negócio.  E é com essa ilusão que muitos vidraceiros 
fecham as portas. Se você quer montar uma vidraçaria, saiba por que 
é importante ter conhecimentos de gestão e dar um passo de cada vez

Grande parte das vidraçarias abertas no Brasil, assim como 
negócios em outros setores, não sobrevive por muito tem-
po. Isso acontece porque é comum no mercado vidreiro um 
profissional experiente e competente nas instalações acre-
ditar que somente esta qualidade é suficiente para montar 
um negócio. Na prática, descobrem que a falta de conhe-
cimento de gestão de sua vidraçaria pode colocar tudo a 
perder. “A última coisa com a qual o brasileiro se preocupa 
é com a gestão. Os vidraceiros confundem o saber instalar 
com ser bom empreendedor. Eles não procuram saber como 
gerir achando que essa parte é fácil. Pensam que se sabem 
onde comprar o vidro, o preço e fazer instalação, já podem 
tocar uma empresa. Aí, quando entra em negociação custo, 
administração e quanto cobrar, se enrolam. E vira uma bola 
de neve, não paga distribuidor e fecha as portas”, afirma o 
instrutor Ricardo Câmara, fundador da Central do Vidraceiro 
e professor dos Cursos Vidro Impresso.

Geralmente o vidraceiro cai de paraquedas no segmen-
to, aprende observando alguém e colocando a “mão na 
massa”, e prossegue sem nenhuma base teórica, muito 
menos com conhecimentos de gestão. Paulo Roberto da 
Silva teve duas experiências mal sucedidas e sabe bem 
a importância de conhecer também a parte administra-
tiva. Aos 23 anos entrou como sócio em uma vidraçaria, 
acabou sozinho e em ano a loja faliu. Alguns anos de-
pois, montou novamente uma vidraçaria no Rio Janeiro, 
chegou a ter cinco funcionários e funcionou por quatro 
anos, mas fechou devendo cinco meses de aluguel e 
com parcelas do carro atrasadas, entre outras dívidas. “O 
que aconteceu com a gente acontece o todo tempo por 
aí. Falta de preparo e má gestão, achando que só saber 
trabalhar com o vidro é o bastante. Pensando dessa for-
ma, 99% das lojas que abrem acabam tendo problema”.



www.vidroimpresso.com.br  

Planejamento
Para alcançar os objetivos e não cometer os mesmos 
erros de quem teve experiências mal sucedidas, é 
essencial ter um planejamento claro, objetivo e de-
talhado. O futuro empreendedor precisa saber onde 
está e aonde quer chegar. “A maioria dos vidraceiros 
não faz planejamento. Eu planejei mais de dois anos 
para montar minha vidraçaria”, lembra Francisco Ma-
rin, que teve vidraçaria por 33 anos, hoje é consultor 
técnico empresarial e auxilia outras vidraçarias. Além 
do conhecimento do segmento e das suas perspec-
tivas para o negócio, é necessário desenvolver um 
Plano de Negócios, através de pesquisas de mercado, 
análise da concorrência e as necessidades de consu-
mo de seu público-alvo na região em que pretende 
atuar. “É importante entender bem o segmento no 
qual quer iniciar. É necessário uma projeção da de-
manda a fim de ter uma estimativa de vendas para 
um determinado período. Tudo isso pode ser levan-
tado com pesquisas em associações e em campo”, 
sugere Alexandre Araújo, professor Universitário, ins-
trutor do Sebrae e e do Canal do Serralheiro.

Contudo, é de total importância para um empresário, 
iniciante ou não, ter uma formação ou um curso na área 
de gestão empresarial para conduzir melhor seu negó-
cio. De acordo com Araújo, isso proporcionará uma vi-
são geral de todo o negócio, o que lhe ajudará na hora 
de tomar decisões, analisar dados e usar ferramentas 
de gestão adequadas no seu dia a dia. “A consequência 
disso será uma trajetória com muito menos atropelos e 
surpresas prejudiciais rumo ao sucesso”, completa. Fábio 
Borboremas Farias não se precipitou e está planejando 
com calma a estruturação de seu negócio. Funcionário 
de uma vidraçaria, ele e mais dois parceiros estudam o 
terreno e aguardam a captação do capital inicial. “A gen-
te sabe que não é barato e o país está passando por um 
momento difícil, então o que eu quero agora é fazer al-
guns serviços para levantar o capital. Só depois disso eu 
dou início a uma coisa bacana assim, que chame aten-
ção dos clientes. Já tenho todas as contas feitas e CNPJ, e 
ainda fiz cursos de gestão no Senai e no Sebrae. Preten-
do comprar uma Pickup para fazer o transporte de mer-
cadorias e uma moto para tratar das burocracias”. 

“O que aconteceu com a gente acontece a todo tem-
po por aí. Falta de preparo e má gestão, achando que 
só saber trabalhar com o vidro é o bastante”

 - Paulo Roberto da Silva, dono da Vidraçaria Limites

O recomeço
Paulo Roberto, agora com 37 anos, recomeçou do zero e 
dá sequência aos seus trabalhos, gerenciados de casa e di-
vulgados apenas pela internet há cerca de um ano. “Não 
tinha plano B, não tinha dinheiro. Mas por termos o nos-
so facebook e a nossa página há tempos, e por prezar 
sempre pela qualidade, não parei. Minha esposa saiu do 
serviço, fiz um escritório em casa e continuo com um dos 
funcionários da loja, mantivemos o telefone da Vidraçaria 
Limites e passamos a trabalhar virtualmente. Agora não 
tenho loja, mas já estou pelo menos com o carro pago e 
procurando fazer da maneira correta para abrir uma loja 
novamente. Não peguei empréstimo, nem nada, estamos 
nos calçando para fazer o certo. Hoje vejo mais lucro e 
consigo honrar minhas compras, antes eu comprava vidro 
com cheque pré-datado, agora compro à vista”. 

Assim como o proprietário da Vidraçaria Limites, Talita Nunes 
Bariane Freitas também deu a volta por cima. Em 2001 iniciou 
um negócio com seu marido, Thiago Rodrigo Freitas sem um 
cômodo de sua casa, “literalmente no fundo do quintal” co-
mo define, e assim surgiu a Construglass, em Sorocaba (SP). 
Após alguns meses, implantaram com muito esforço uma loja 
de apenas 12m². Devido a uma gravidez de risco, a empreen-
dedora se afastou da vidraçaria, que passou a ter problemas 
de administração, já que seu esposo não conseguia executar e 
gerir ao mesmo tempo. Ficaram devendo para fornecedores, 
as dívidas formaram uma bola de neve e tiveram que fechar as 
portas. Perseverante, foi atrás de todos os credores, explicou as 
dificuldades, e em um período de seis meses regularizou tudo 
e recomeçou. “Como dizem os vidraceiros, ‘uma vez vidraceiro 
para sempre vidraceiro’. Estamos nós aqui novamente firmes e 
fortes, com dois funcionários e três carros. Nosso objetivo agora 
é sermos um distribuidor e quem sabe uma têmpera”. 
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Saiba cobrar

Controle de entrada e saída

A concorrência desleal é algo que afeta e desvaloriza o 
trabalho do profissional. Você apresenta um orçamento 
e o cliente diz: “A vidraçaria tal cobra metade do preço”. 
Na tentativa de garantir aquele trabalho, muitos profis-
sionais caem no erro de cobrir a oferta. Francisco Marin 
diz que essa estratégia é muito perigosa e que se deve co-
brar um valor justo, compatível com seus custos e com o 
serviço que vai executar. “Muitos focam no preço, baixam 
para ganhar a concorrência. Você não pode abaixar o pre-
ço além de seu limite. Nesses 33 anos de empresa vi mui-
tas vidraçarias próximas a minha cobrarem metade. Mas 
meus custos não permitiam cobrar menos. Então aguar-
dei e vi essas empresas quebrarem em pouco tempo. Uma 
situação que permite cobrar mais barato é quando a em-
presa não é legalizada e não paga impostos ou não tem 

sede. Cabe a você mostrar ao cliente que seu preço é jus-
to, que você legalizado e dá garantia”, aconselha.

Ele ressalta que, além da concorrência desleal, tem a com-
petente. “Às vezes o julgado como desleal tem melhor 
controle de seu negócio e consegue reduzir custos, sabe 
comprar e gerir, por isso vende mais barato”. O consultor 
ressalta que o vidraceiro é imediatista, vende barato para 
cobrir os custos daquele momento. “Minha filosofia é não 
importa se eu perder uma obra, não posso perder o clien-
te. O resultado não é imediato, tem que plantar e regar 
pouco a pouco”, completa Marin. Uma dica do professor 
Ricardo Câmara é jogar um produto de valor agregado pa-
ra ter margem de negociação e chegar no meio termo. 

Para não perder o controle do negócio, o empresário deve 
anotar diariamente em uma folha de caderno, planilha do Ex-
cel ou Software o que gasta e o que vende, ou seja, as recei-
tas (dinheiro que entra) e as despesas (dinheiro que sai). Não 
existem fórmulas prontas para o controle do fluxo de caixa, o 
empresário deve ter planejamento, objetividade, dedicação e 
disciplina para conseguir um fluxo de caixa eficiente. Custos 
são todos os gastos realizados na produção de um bem ou 
serviço e que serão incorporados posteriormente ao preço 
dos produtos ou serviços prestados, como: aluguel, água, luz, 
salários, honorários profissionais, despesas de vendas e insu-
mos consumidos no processo de estoque e comercialização. 
De acordo com orientações do Sebrae, o cuidado na adminis-
tração e redução de todos os custos envolvidos indica que o 
empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na medida 
em que encarar como ponto fundamental a redução de des-

Fluxo de Caixa

A instabilidade de qualquer negócio tem que estar prevista no 
planejamento. E começar sem nenhum capital é muito arrisca-
do. De acordo com Marin, o ideal é ter garantidas as despe-
sas de três a seis meses.  Mesmo depois do negócio engrenar, 
para manter a saúde de seu empreendimento, se faz necessá-
rio uma reserva em caixa para gastos imprevistos. A falta de 
planejamento fez com que o sonho de Joyce Ortega e de seu 
irmão Tiago chegasse ao fim. Os irmão alugaram um galpão, 
colocaram um computador e apostaram a sorte em uma pe-
quena vidraçaria com o caixa praticamente zerado. O que po-
de parecer loucura, realmente vingou no início: a dupla dona 
da SOS Vidros chegou a ter três lojas e doze funcionários. No 
ano passado, no auge da crise econômica, quebraram. 

“A taxa de inadimplência ficou altíssima e as vendas pararam. 
Em um mês você vende muito, no outro, muito mal. Não há 
uma estabilidade financeira e é bem difícil se manter firme 
no mercado com tantos altos e baixos”, justifica Joyce. Por 
isso a reserva financeira é tão importante, pois há meses 
em que o lucro não consegue nem mesmo pagar as contas. 

Francisco Marin teve vidraçaria por 33 anos e diz 
que cobrir a oferta da concorrência pode ser uma 
estratégia perigosa

perdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas 
as despesas internas. Quanto menores os custos, maiores as 
chances de ganhar no resultado final do negócio.

A porcentagem que deve ser investida para o fluxo de caixa 
depende de cada negócio. É muito importante manter uma 
planilha de fluxo de caixa para administrar os pagamentos 
de forma correta. Com isso, será mais fácil se organizar para 
pagar as contas pontualmente e, assim, obter vantagens jun-
to aos fornecedores. O Sebrae preparou um modelo de pla-
nilha para ajudar o empresário, que está disponível no por-
tal, por meio da ferramenta de busca com as palavras-chave: 
“Planilha de fluxo de caixa para controle de pagamento”. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/Planilha-de-
-fluxo-de-caixa-para-controle-de-pagamento-a-fornecedores.
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Mesmo com a queda, eles pretendem voltar ao mercado. A 
jovem de 20 anos, que aprendeu tudo com seu irmão sem 
ter feito nenhum curso no mercado vidreiro, hoje já está em 
busca de mais conhecimento em administração. Além disso, 
ela acredita estar mais madura para gerenciar uma crise. “Se 
eu pudesse voltar no tempo mudaria a forma de lidar com os 
problemas e pensaria primeiro em uma solução, ao invés de 
procurar o causador”, desabafa a empreendedora. 

Com conhecimentos básicos, como nível, prumo e esquadria, 
já que era montador e soldador de estrutura metálica, após 
trabalhar por alguns meses em uma vidraçaria e perceber 
uma demanda não atendida no segmento, Leo Ganzer mon-
tou a Vital Smart Glass, há cerca de oito anos, se especia-
lizando em instalações um pouco fora do convencional, 
como envidraçamento de sacadas, claraboias e fachada 
em pele de vidro. O empresário começou em casa, com pé 
no chão, crescendo pouco a pouco, e sempre se precaveu 
para momentos instáveis. “As pessoas não fazem o cálcu-
lo correto, tem que ter uma reserva. No final do ano, por 
exemplo, cai de 30 a 40 varandas em média por mês para 
apenas quatro, e para piorar as despesas triplicamdfsdfdfs-
dfsdf, com férias de funcionários e impostos”. 

O resultado de sua cautela e planejamento é uma vidraçaria 
consolidada como uma das maiores da Barra da Tijuca, bairro 
nobre do Rio de Janeiro. Ganzer saiu de um cômodo em sua 
residência e agora tem, além da vidraçaria, um galpão pró-
prio com máquinas para beneficiamento do vidro, 20 funcio-
nários – no auge chegou a 28, dentre eles um engenheiro, 
um arquiteto e um técnico de edificações. “Nesses oito anos 
já passaram umas 20 vidraçarias por aqui e somente duas 
sobreviveram. Quebraram porque você não pode pegar o 
dinheiro que recebe gastar e se esquecer das responsabilida-
des. Tem que ter o que você pode ter”. 

Custo invisível
“Ao meu ver, não existem despesas não programadas, pois 
todas as despesas são programadas em uma gestão profissio-
nal”, diz Araújo. O consultor se refere a custos “invisíveis” a 
muito empreendedores, que esquecem de computá-los. “O vi-
draceiro técnico nem sabe como calcular e chuta valores, aca-
ba quebrando e não sabe o porquê. O custo invisível é aquele 
com locomoção, principalmente nas capitais onde se perde 
tempo e gasta muito combustível, seu e de funcionários. Tem 
que aber quanto roda por litro, computar até a troca do pneu, 
mensurar tudo, as idas e vindas ao local da obra. Tem que ter 
uma boa visão de como e o que cobrar diretamente e indire-
tamente, e como distribuir o dinheiro. Quanto menos visão o 
empresário tiver, mais custos invisíveis terá. Tem que enxergar 
todos os seus custos, senão ganha de um lado e perde de ou-
tro. Não pode chutar valores”, aconselha Francisco Marin. 

- Leo Ganzer, proprietário da Vital Smart Glass

Leo Ganzer começou a Vital Smart Glass em um cô-
modo e hoje, além da vidraçaria, possui um galpão 
pró prio com máquinas para beneficiamento do vidro 
e 20 funcio nários

“Nesses oito anos já passaram umas 
20 vidraçarias por aqui e somente duas 

sobreviveram. Quebraram porque você não 
pode pegar o dinheiro que recebe gastar e 

se esquecer das responsabilidades. Tem que 
ter o que você pode ter”
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Busca por conhecimento

Para o Sebrae, existe um desafio para o pequeno empresá-
rio se profissionalizar que reside no fato de, geralmente, se 
tratarem de lojas pequenas e familiares, onde há necessidade 
constante da presença do proprietário dentro do estabeleci-
mento, e isso dificulta o comprometimento com treinamen-
tos, capacitações e demais ações de conhecimento. Ricardo 
Câmara destaca que que no meio vidreiro ainda há uma cul-
tura de acharem que não é necessário estudar administração. 
Não é o caso de Bruna Araújo Fonseca, de 29 anos, formada 
em Jornalismo. Ela resolveu mudar o rumo de sua trajetória 
profissional. Juntamente com marido, o engenheiro mecâni-
co Thiago Fonseca Fernandes, abriu recentemente a Solução 
Glass, em São Paulo, mas antes buscou entender o mercado, 
fazendo cursos de gestão e diversos outros para entender co-
mo funcionam as instalações, as normas técnicas da ABNT e 
os materiais necessários, até para poder orientar a equipe.

“Treinamos os nossos colaboradores para que os nossos 
clientes fiquem satisfeitos e gostem do nosso trabalho, trei-
namento é essencial, em uma empresa de sucesso é impor-
tante pensar em pessoas, processos e produtos. Somos um 
casal que gosta de acompanhar as tendências de mercado, 
enxergamos a oportunidade ao tomar conhecimento”, pon-
tua. A dupla gosta de desafio e está sempre pesquisando e 
fechando novas parcerias. “É um ramo lucrativo desde que 
o empreendedor que está se arriscando tenha plena consci-
ência de que é necessário planejamento, foco, bastante de-
dicação e muita responsabilidade”, aconselha a Bruna. 

Roger Silva Maso, proprietário da RM Vidraçaria, em Suza-
no (SP), também voltou às salas de aula para se especializar 
e estar preparado para gerir seu negócio, depois de dar os 
primeiros passos para a formação de seu empreendimento 
com seus clientes antigos, mesmo no auge da crise. “Riscos 
corremos todos os momentos, devemos nos aperfeiçoar e 
saber eliminar o problema, e não ficar empurrando com a 
barriga nesse momento que nosso país vive, politicamente 
dizendo”, afirma o empreendedor, que “enfrentou a crise 
com peito de aço”, em suas próprias palavras.

Em São Paulo, os cursos da Vidro Impresso incluem conheci-
mentos de gestão na maioria de seus módulos. O Canal do 
Serralheiro também realiza alguns cursos de gestão empresa-
rial, focados no mercado vidreiro. No Rio Janeiro, é a Central 
do Vidraceiro que oferece esse suporte a quem quer empre-
ender no segmento. Em outros estados há uma certa dificulda-
de de encontrar cursos de gestão específicos para vidraçarias, 
mas já é de grande valia procurar unidades do Sebrae e Senai, 
que dão uma boa base geral de gestão. “Os cursos generaliza-
dos não funcionam tão bem, tem que ser especializado, o que 
seria uma obrigação das associações. O mínimo hoje seria um 
curso geral, como os cursos de formação do Sebrae, de preço, 
como abrir meu primeiro negócio, mesmo sendo generaliza-
do, senão a conta não fecha, porque entra imposto, nota fis-
cal, entre outros custos”, alerta Ricardo Câmara.

Bruna Araújo Fonseca, 
formada em jornalismo, 
juntamente com marido 
Thiago, engenheiro mecânico, 
abriu recentemente a Solução 
Glass, mas antes buscou 
entender o mercado, fazendo 
cursos de gestão e diversos 
outros para entender como 
funcionam as instalações, as 
normas técnicas da ABNT e 
os materiais necessários, até 
para poder orientar a equipe.

fique por dentro
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- Talita Nunes Freitas, sócia da 
Construglass

“Em 2001 iniciei um negócio 
com meu ma rido, mas 
passamos a ter proble mas 
de administração. Ficamos 
devendo para fornecedores 
e  fechamos as portas. Mas 
como ‘uma vez vidraceiro pa ra 
sempre vidraceiro’, estamos 
aqui novamente firmes e 
for tes, com dois funcionários 
e três carros. Nosso objetivo 
agora é sermos um distribuidor 
e quem sabe uma têmpera”

A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

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

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

Enviamos para todo o Brasil!

Chapas e Acessórios para Box Comum Escovas de Vedação

Tela Mosquiteiro Nylon e Fibra de Vidro Silicone Acético/ Neutro

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

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

A SUA MELHOR OPÇÃO EM ACESSÓRIOS!

Há mais de 20 

anos no mercado
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Investir para crescer

Vidraçaria Online

Segundo Alexandre Araújo, é importante que antes da divisão 
dos lucros entre os sócios sejam destinados 30% do lucro líqui-
do para reinvestir no negócio. O que contribui para a mortali-
dade das micro e pequenas empresas é ficar toda a vida com a 
mesma mentalidade e ações de quando começou. Não há pro-
blema em começar pequeno e com pouco capital, desde que 
tenha um plano de crescimento, uma estratégia”, avalia. Foi o 
que Leo Ganzer sempre fez. Com uma visão para os negócios e 
reinvestia o que sobrava do faturamento de sua vidraçaria. O 
proprietário da Vital Smart Glass investe em estoque e possui 
mais de 100 chapas de vidro e alumínio em várias cores para 
atender prontamente seus clientes. 

O empresário aposta grande parte de seu capital – do qual 
50% é destinado para investimentos - em equipamentos, que 
lhe proporcionam mais agilidade na entrega, já que não de-
pende da têmpera, e garantia de um produto melhor. “Com 
as sobras investia em máquinas. Sempre pensava que em vez 
de ter um carro bacana poderia investir aquele dinheiro em 
um equipamento que daqui alguns anos poderia me dar três 
carros”, diz Leo Ganzer, que conta como comprou sua primei-
ra máquina: “Pagava para um cara que tinha uma lapidadora 
R$7 mil por mês pelos serviços. Então comprei uma máquina 
usada por R$ 30 mil, pois com a economia em poucos meses o 
equipamento se pagaria”.

Uma alternativa para quem não tem muito capital e bastan-
te comum no mercado vidreiro são as vidraçarias online. 
Nesta modalidade, o profissional pode montar um escritório 
em sua própria casa, divulgar seu trabalho pela internet e 
se cadastrar como um microempreendedor individual*. “Se 
formalizar como Microempreendedor Individual (MEI) pode 
ser uma boa saída para quem quer começar com um bai-
xo investimento. Escolher a casa como endereço comercial 
também é uma saída, desde que seja permitido exercer a 
atividade na residência”, afirma o Sebrae.

Ricardo Câmara que não é necessário ter uma loja física para 
exercer a atividade e lembra que quando tinha uma vidraçaria 
os clientes que mais consumiam nem iam no local, que tinha 
um aluguel caríssimo. “Existe uma grande ilusão de que para 
vender vidro precisa abrir loja. Tem que crescer aos poucos. 
Não precisa estar dentro de um conceito para estar legalizado. 
Basta ter bom site, planejamento de marketing, carro e o que 

está no padrão da realidade para não se enrolar. Tem que criar 
músculo para crescer de forma sustentável”. O instrutor ressal-
va que, se não pode fazer tudo, mais vale investir em conheci-
mento, do que em uma loja bonita.  “As informações que pas-
sa ao cliente é que trazem credibilidade. Conhecimento técnico 
vende, o cliente só quer que resolva o problema dele”.

*Para se formalizar como MEI basta entrar no Portal do Empre-
endedor (www.portaldoempreendedor.gov.br) e se cadastrar. 
O CNPJ é emitido na hora. A única despesa mensal é 5% do sa-
lário mínimo e mais R$ 1 de ICMS ou R$ 5 de ISS, dependen-
do da atividade exercida. A contribuição é paga em um único 
boleto, que cobre todos os tributos e dá direito a benefícios 
previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, licença-
-maternidade etc. O MEI tem que faturar até R$ 60 mil por ano, 
exercer uma das mais de 400 atividades permitidas e pode ter 
no máximo um funcionário que ganhe até um salário mínimo.

Alexandre Araújo

“O que contribui para a mortalidade das micro e pequenas empresas é ficar 
toda a vida com a mesma mentalidade e ações de quando começou. Não há 

problema em começar pequeno e com pouco capital, desde que tenha um 
plano de crescimento, uma estratégia”

- Alexandre Araújo, instrutor do Sebrae e do Canal do Serralheiro

fique por dentro
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Revolucionando 
o mercado de

A Alclean desenvolveu um sistema de instalação de pele de vidro 
composto por três kits que proporcionarão, em uma proposta 
pioneira, maior facilidade de acesso aos componentes necessários 

para aplicações em obras de até 15 metros de altura

mercado

fachadas

Tendência no mercado da construção, as fachadas pele de vi-
dro, conhecidas também como estrutura Glazing, aceleram a 
execução da obra, permitem maior propagação da luz e trazem 
modernidade aos edifícios. Entretanto, não é um ramo aberto 
a todos, visto que a venda dos elementos necessários a sua ins-
talação é controlada e obedece a normas que exigem acompa-
nhamento direto dos fabricantes, testes preliminares dos perfis 
e vendas nas quantidades exatas. Para facilitar este acesso, a 
Alclean desenvolveu um sistema que inclui três kits, estabele-
cendo assim medidas padrão e mantendo a adaptabilidade pa-
ra diferentes tipos de paginação. 

O Sistema Glazing é composto pelo Kit Coluna, que vem com 
tudo o que o vidraceiro precisa para fazer a estrutura da obra; 
o Kit Quadro, onde os vidros são colados, e pelo Kit Acabamen-
to, que fecha a fresta que fica entre o vidro e a frente de laje. 
Os três kits já possuem tudo o que o vidraceiro irá possivelmen-
te precisar. Os acessórios são parecidos com os que são usados 
hoje, com a única diferença de serem vendidos juntos com os 
alumínios. Esse sistema foi desenvolvido para instalações de 
até 15 metros de altura, e seus componentes são dimensiona-
dos para este tamanho de estrutura.  
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Viabilidade para pequenas obras
Para viabilizar a ideia, a empresa criou uma rede de em-
presas denominada Rede Credenciada Alclean, que tem o 
propósito básico de proporcionar acesso aos vidraceiros dos 
produtos desenvolvidos pela Alclean, ADERE e SIKA. O mo-
delo inovador permite materiais a pronta entrega em locais 
distantes das grandes capitais. A empresa é pioneira tanto 
na apresentação do produto em forma de kits, quanto no 
desenvolvimento de um modelo de negócios inovador, que 
tem potencial de expansão a outros produtos do mercado 
vidreiro. “Durante o processo de estudo do produto, perce-
bemos que a praticidade dos kits resolveria apenas uma das 
barreiras de acesso dos vidraceiros a pequenas obras, que 
era a dificuldade da compra de componentes, como borra-
chas, ancoragens, etc”, conta o proprietário da Alclean.

Ele descreve o seguinte cenário para ilustrar as dificuldades: 
“Imagine um vidraceiro no Maranhão, que decide executar 
uma obra Glazing de 50 metros quadrados, que pode repre-
sentar faturamento de R$50mil para a sua vidraçaria. Só que 
para executar essa obra ele necessita de diferentes perfis, 
que se usados na quantidade exata representariam cerca de 
400kg de alumínio. A primeira dificuldade será comprar essa 
quantidade exata da matéria-prima, pois as extrusoras exi-
gem quantidades mínimas de cada item”. 

O empresário explica que, caso ultrapasse essa primeira bar-
reira, passará ainda pelo desafio de conseguir comprar os 
componentes. “Só de borracha, por exemplo, a necessidade 
será de cerca de 250 metros, o que não atinge o faturamento 
mínimo da fábrica. Mesmo que ele obtenha sucesso, terá que 
comprar a fita VHB. Para isso terá que enviar, acompanhado 
do projeto, uma amostra do substrato, que é o perfil de alu-
mínio. Se aprovado em um teste que leva cerca de 30 dias, a 
fita será vendida na quantidade exata. Depois que ela chegar, 
o vidraceiro deverá aguardar a disponibilidade de um fiscal 
da empresa produtora da fita, que deverá acompanhar a co-
lagem dos 10 primeiros quadros. Pense no custo disso. Para a 
empresa de fitas, 50 m² de vidro simplesmente não interessa. 
E isto inviabiliza uma obra de R$50mil”, descreve. 

Na Rede Credenciada, todos os insumos e materiais neces-
sários para uma fachada Glazing serão vendidos nas quanti-
dades necessárias e na pronta entrega, permitindo a acesso 
dos vidraceiros às pequenas obras sem grandes dores de ca-
beça como no cenário descrito acima. “Fizemos pesquisas e 
a demanda desse nicho é enorme, pois as poucas empresas 
que conseguem romper estas barreiras acabam por se dedi-
car a obras maiores, e simplesmente dispensam obras me-
nores por inviabilidade”, sublinha.

O modelo inovador permite materiais a pronta entrega em locais distantes das 
grandes capitais. A empresa é pioneira tanto na apresentação do produto em forma 

de kits, quanto no desenvolvimento de um modelo de negócios inovador

Segunda turma que recebeu treinamento 
na Adere para qualificação para a Rede 
Credenciada Alclean. Tratam-se de distri-
buidores que revenderão o produto.
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mercado

Lançamento na Glass South America

Cursos ensinarão instalação

O objetivo pretendido com esse projeto – que já existia há 
oito anos no papel mas era inviável economicamente pa-
ra a empresa – é atender pequenas obras e o público que 
se dispõe a utilizar os componentes corretos, nos procedi-
mentos determinados pela rede, com as ferramentas cer-
tas. O investimento da empresa já é superior a R$1 milhão 
se considerar a constituição de estoque inicial, que é ne-
cessário para atendimento na pronta entrega. “A aceitação 
tem sido imediata e as empresas estão aderindo massiva-
mente à Rede. Diariamente clientes insistem em comprar 
o produto antes da Glass South America, quando as ven-
das terão início. O retorno do investimento já deve ocorrer 
dentro de um ano”, calcula o empreendedor.

“Acreditamos que nossos produtos devem ser para todos, 
desde que sigam corretamente nossas orientações, e este-
jam habilitados. Entendemos que se o vidraceiro for ensi-
nável, poderá trabalhar com o sistema”, pontua Koloszuk. 
Ele explica que a instalação é relativamente simples, mas 
exige que o vidraceiro atente-se ao primo, nível, fixação 
correta e vedação. Para conseguir viabilizar o lançamen-
to do produto dentro dos acordos necessários, a Alclean 
agrupou em torno deste projeto os melhores professores e 
desenvolveram plataforma de avaliação, emissão e rastrea-
mento das habilitações. “Nossa equipe está preparada para 
ministrar mais de 100 cursos ainda este ano. Criamos um 
conteúdo mínimo e obrigatório”, completa. 

- Sergio Koloszuk

“A aceitação tem sido imediata e as 
empresas estão aderindo massivamente 
à Rede. Diariamente clientes insistem em 
comprar o produto antes da Glass South 
America, quando as vendas terão início. 
O retorno do investimento já deve ocorrer 
dentro de um ano”

Membros da Rede Credenciada Alclean 
recebendo instruções na Sika. Na foto, re-
presentantes das empresas Index Temper 
de Resende-RJ, AL Acessórios de Maceió e 
Arapiraca- AL, e Artemassa de Maringá-PR.
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mercado

Selo de qualidade

Para garantir a execução das obras dentro dos padrões de 
qualidade e segurança, foi necessário desenvolver um mo-
delo de certificação, solucionando a ausência de capacita-
ção regular para esta tecnologia. “Quando um aluno faz 
um curso, no sistema atual não temos mais contato com 
ele, e a qualidade de seu serviço não é monitorada. Com 
a habilitação será diferente: cada obra irá para um banco 
de dados, e em caso de problemas, terá que resolvê-los sob 
pena de suspensão ou até mesmo exclusão do sistema”, 
ressalta. Tanto o Sistema Glazing Alclean, como a fita VHB 
e o silicone estrutural, só serão vendidos para profissionais 
habilitados e capacitados, para que se tenha mais controle 
e garantia de efetividade.

“Quando um aluno faz um curso no sistema atual não temos mais contato com ele, e 
a qualidade de seu serviço não é monitorada. Com a habilitação será diferente: cada 

obra irá para um banco de dados, e em caso de problemas, terá que resolvê-los sob 
pena de suspensão ou até mesmo exclusão do sistema”

- Sergio Koloszuk 

Treinamento na Sika com representantes 
da Pestana de Belo Horizonte, Bahia Vi-
dros de Santo Antônio de Jesus-BA, VCG 
Salvador-BA e Tijubox Rio de Janeiro-RJ.
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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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Passo a passo
Processo de 
Montagem 

Kit Porta Certa 
Ideia Glass

O Kit Certo da ideia Glass possui 2 funções: 
a caixa Rosa é a Porta Certa a Caixa Verde 
é Box Certo.

A porta vem com os perfis de alumínio pa-
ra montar um kit de 2200mm, já a Box vem 
com os perfis de alumínio para montar um 
box de 1900mm.

Tanto o Box quanto a Porta estão disponí-
veis nas cores: Branco, Preto, alumínio fos-
co e brilhante.

Também é possível comprar os perfis sepa-
radamente com medidas de até 3000mm.

O ambiente que vamos montar hoje é uma 
porta de entrada do banheiro.

O primeiro passo é calcular a medida do vidro.

Folgas do vão:

O mínimo de desconto é sempre:

Largura: A medida do vão menos 70mm

Altura: Medida do vão menos 35mm

Medidas máximas:

Largura: 1100 de vão

Altura: 2300 de vão

O vidro pode ter recortes de fechaduras e furos 
de puxadores.

O Kit Certo pode utilizar 2 tipos de vidro. 

Temperado de 8mm e Laminado 4mm+4mm. 

Nesse caso vamos usar um vidro temperado de 
8mm com adesivo de segurança branco.

Largura de 800mm 

Altura de 2100 de vão 

passo a passo

2 3

1

Instaladores:

Jose Aglailson da Silva Ferreira

Vagner dos Santos Maritns
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Utilize um nível laser para determinar o 
prumo perfeito da porta.

Os perfis de alumínio já vem nas medidas 
prontas para instalação não é preciso cortar.

Abra o kit e você irá ver 3 conjuntos separados 

Pegue o perfil do vidro e aplique silicone estrutural 
neutro. 

4

6

5

7

A- Kit alumínio

B- Kit nylon

C- Kit parafuso

(Caso queira fazer um projeto diferente siga 
as regras para cortar os perfis)



  www.vidroimpresso.com.br

Cole o perfil na borda do vidro.

Deixe secando por 24h.

Use os furos do perfil U como referência 
para furar a parede, fixe o perfil U na pare-
de utilizando o parafuso e a arruela.

Coloque a espera do pivô no perfil do vidro.

Pegue o perfil U e faça três furos na parte de 
trás do perfil, primeiro furo a 5cm da ponta in-
ferior do perfil, segundo furo no centro e ou-
tro furo a 5cm da ponta superior do perfil. 

Pegue o perfil canaleta coloque as escovas de 
proteção

Pegue o perfil caneleta e encaixe o pivô, prenda 
o pivô no perfil canaleta com o parafuso

8

10

12

9

11

13

passo a passo
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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

va
ng

ua
rd

a.
ar

t.
br

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
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passo a passo

Coloque o pivô na espera do pivô que es-
ta fixa. Repita do outro lado o processo e 
monte o conjunto

Com o conjunto montando pegue a porta 
de vidro e leve até o perfil U que já está 
preso na parede. 

Verifique se está tudo alinhado.

Agora vamos travar o conjunto no perfil U

Fure a lateral do perfil U com uma broca 
número 3/32” polegadas de modo que fure 
tambem o perfil canaleta

Pegue o perfil U e faça três furos na parte de 
trás do perfil, primeiro furo a 5cm da ponta in-
ferior do perfil, segundo furo no centro e ou-
tro furo a 5cm da ponta superior do perfil. 

Alinhe o perfil junto com o conjunto, e vá encai-
xando aos poucos. Nessa etapa você pode fazer 
a regulagem, de até 20mm para corrigir o desní-
vel e o prumo.

Pegue o parafuso e o acabamento do parafuso e 
fixe no furo na lateral do perfil U, prendendo o 
conjunto ao perfil U. São utilizados 4 parafusos 
para fazer essa fixação, 2 de um lado e 2 do ou-
tro, a uma distancia de 5cm das extremidades.

16

18

17

19

14 15
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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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Verifique o nível e o prumo da porta.

Verifique se a porta esta fazendo o movi-
mento correto, ela deve abrir 180º.

O kit ja possui um puxador padrão mas neste ca-
so utilizamos uma fechadura de trinco (a fecha-
dura não acompanha o kit). Voce pode usar o 
trinco e o puxador de sua preferencia.

Por fim a instalação está pronta. A média de tempo 
para essa instalação é de 30 minutos, sem contar o 
tempo de secagem do silicone.

20

22

21

23



www.vidroimpresso.com.br  

Kit Sacada

Completo para sua obra!

/alcleansistemas
www.alclean.com.br

11 4144 9090

Alclean

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

Rebolos e Máquinas
para vidro

Rebolos e Máquinas
para vidro

Con�ra nossa linha de:
Rebolos diamantados para lapidadoras periférica e copo

Máquinas especiais para bene�ciamento de vidros

Brocas e escariadores

CONFIRA NOSSA LINHA DE:
Rebolos diamantados para lapidadoras
periférica e copo 
Máquinas especiais para beneficiamento
de vidros
Brocas e escariadores
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guia de fornecedores

ACESSÓRIOS PARA VIDRO

ACESSÓRIOS PARA GUARDA-CORPO
CORRIFLEX
Acessórios para corrimão

0800-0075555
www.corriflex.com.br

Pág. 91

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

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

Pág. 64

SANDRO ACESSÓRIOS
Acessórios e Ferragens para Vidro e 
Aluminio

(22) 2644-2190
sandroacessorios.com.br

Pág. 97

Q-RAILING
Acessórios para Corrimão e Guarda Corpo, 
Ferragens

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

Pág. 35

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. 6

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. 27

WR GLASS
Acessórios para Corrimão e Guarda Corpo, 
Ferragens

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

Pág. 73

ACKIT
Fabricante de Acessórios para Sacada e 
Box

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

Pág. 59

ACAV
Kits, Puxadores, Fechaduras, 
Dobradiças, Molas

(19) 3274-1717
www.acavacessorios.com.br Pág. 77

R.SABATINI
Puxadores em resina

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

Pág. 97

FECHADURAS

FERRAGENS PARA VIDRO
AL PUXADORES
Fabricação de Fechaduras, Puxadores, Kits 
e Dobradiças

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

Pág. 43

Pág. 85

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

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

DISTRIBUIDOR DE VIDROS

BENEFICIAMENTO DE VIDRO
CYBERGLASS
Vidros Serigrafados, Laminados, 
Temperados, Curvos e Espelhos

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

Pág. 31

PKO DO BRASIL
Serigrafados, Laminados e Multilamina-
dos, Vidros curvos, Espelhos Guardian

(11) 4791-8999
www.pkodobrasil.com.br/

DIVINAL VIDROS
Serigrafados, Laminados e Multilamina-
dos, Vidros curvos, Espelhos Guardian

(11) 4791-8999
www.divinalvidros.com.br

DIVIBRAS
Serigrafados, Laminados e Multilamina-
dos, Vidros curvos, Espelhos Guardian

(11) 3922-2448
www.divibras.com.br

POLIVIDROS
Vidro incolor, Vidro bronze, Vidro espelho

0800 644 0111
www.polividroscomercial.com.br

Pág. 65
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INOX PAR
Acessórios de fixação em inox

(11) 2488-2828
www.inoxpar.com.br

Pág. 7

Pág. 83

Pág. 23

LUDUFIX
Rebites, Parafusos, Equipamentos, 
Adesivos de Silicone

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

Pág.40
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MULTIMETAIS
Ferragens para vidro, puxadores, fechadu-
ras, dobradiça...

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

Pág. 79

GLASS VETRO
Linha completa de Acessórios e Ferragens 
para Vidro

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

METTALLFLECK
Fechaduras, Dobradiças, Roldanas, Trincos, 
Suportes

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

Pág. 49

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

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

4º Capa

VSM PRODUTOS METALURGICOS

(54) 3441-4319
www.vsm.ind.br

Pág. 55

PACRE
Fechaduras, Dobradiças, Roldanas, 
Suportes

(41) 3093-7602
www.pacre.com.br

FVT ACESSÓRIOS

Fechaduras, Dobradiças, Suporte, Trincos

(11) 4229-0478
www.fvtacessorios.com.br

Pág. 91

Ferragens, Kit Box, Perfis

KIT PARA INSTALAÇÃO

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

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

Pág. 93

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

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

Pág.38

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

(11) 4412-8700
www.schwantz.com.br

Págs. 97

IDEIA GLASS
Kit Box com Roldanas Aparentes e Prolon-
gadores

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

Págs. 2 e 3

ORION
Kit Sacada, Kit Box Temperado, Kit Box 
Acrilico

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

3º Capa

SISTEMAS DE SEGURANÇA
FASS
Portas automáticas,  Sistemas de 
Segurança

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

Págs. 91

MÁQUINAS

MOGK
Furadeira, Lixadeira, Máquinas para bater 
massa

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

Pág. 89

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

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

Pág. 51

FERRAMENTAS DIAMANTADAS

MISURA DI MARTINO
Ferramentas diamantadas

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

Pág. 93

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

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

Págs. 93

LISEC

Máquinas para vidro, Vidro Laminado

(19) 3775-2210
www.lisec.com

Pág. 21

VETRO MÁQUINAS

Máquinas para beneficiamento de vidro

(11) 5041-6688
www.vetromaquinas.com.br

Pág. 87

Pág. 45

Págs. 97

BOTTERO
Mesa de Corte, biseladora retilínea, lapida-
dora retilínea, lapidadora bilaterais

(11) 4072-3031
www.bottero.com

Pág. 39
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GUSMÃO REPRESENTAÇÕES
Máquinas para vidro, acessórios para vidro  
e ferramentas em geral

(11) 3998-2020
www.gusmao.com.br

Pág. 75

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINÁRIOS

ALUSUPRA
Ferragens e perfis de alumínio

(48) 3242-3473
alusupra.com.br

MEGA X ALUMINIOS
Extrusáo de alumínio

(43) 3154-5757
mega-x.ind.br

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

(11) 3922-8000
glassparts.com.br

Pág. 15

PERFIS DE ALUMÍNIO

REBOLOS PARA LAPIDAÇÃO

REBOLOS PARA POLIMENTO

POTENCIA DIAMANTE
Rebolos para lapidação, brocas, escariadores,
cortadores e separadores de cortiça.

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

Pág. 11

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

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

Pág. 13

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

(11) 3933-2999
www.abrasipa.com.br

Pág. 75

SOFTWARES

CORTE CERTO
Software para Otimização de Plano de 
Corte

(11) 3673-1119
www.cortecerto.com

Pág.89

INVICTOS TECNOLOGIA
Sistemas para gestão de vidraçaria

(67) 3424-5467
www.invictostecnologia.com.br

Pág. 91

W.VETRO

Sistema para vidraçaria e serralheria

(41) 3563-1746
www.wvetro.com.br

Pág. 83

VIDRO PLANO (FLOAT)

VIDRO IMPRESSO

MOVIMENTAÇÃO DE PLACAS DE VIDRO

INAMAQ
Pontes Rolantes, Máquinas para 
Movimentação e Elevação

(28) 3511-2146
www.inamaq.com.br

Pág.69

VIVIX VIDROS PLANOS

Fabricante de Vidro Float

0800 200 1222
www.vivixvidrosplanos.com.br

Pág. 4 e 5

SAINT-GOBAIN GLASS

Fabricante de Vidro Impresso

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

Pág. 33

UBV VIDROS

Fabricante de Vidro Impresso

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

Pág. 41

VENTOSAS AUTOMÁTICAS

ITALOTEC
Ventosas Automáticas e Peças de
Reposição

(11) 3017-0930
www.italotec.com.br

Pág. 93

TRANSGLASS
Transporte e içamento de vidros

(11) 2236-4195
www.transglass.com.br

Pág. 93

TRANSPORTE DE VIDRO

SILICONES E SELANTES

QUALISIL BRASIL SILICONES
Silicone e Selantes para Vidro

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

Pág. 79

Pág. 85

MOLAS

BONNADIO
Ferragens para Vidro,  Molas para Porta de 
Vidro, Fechaduras, Dobradiças

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

Págs. 93
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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

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 

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

Mosaicos de Vidro
Os mosaicos de vidro aplicados na estrutura do Museo do ABC em 
Madrid, na Espanha, formam uma obra de arte a parte. Projetados pe-
los arquitetos espanhóis Arranguren & Gallegos, o pátio, um paredão 
e um grande corredor do prédio compõem a nova arquitetura de uma 
antiga cervejaria da cidade. O desenho chama a atenção pelos triân-
gulos de vidro em vários tamanhos. No chão, a vidraçaria é mesclada 
com claraboias que dão vista para uma sala de exposições de ilustra-
ções em um porão. O edifício como um todo, projetado pelo arqui-
teto José López Salaberry, ainda mantém, do lado de fora, os vários 
tijolos à vista. No entanto, bem ao lado, fora projetado também um 
café, feito com estrutura de vidro, que dá acesso ao pátio de entrada.  
A intenção do uso dos vidros, segundo os arquitetos, era dar um ar 
contemporâneo e moderno ao lugar.



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




