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Vidro impresso Vidro duplo Tecnologia
Confira como este vidro 
decorativo é feito, suas 
aplicações, benefícios e 
os modelos disponíveis 
no mercado

Excelente isolante termo-
acústico, é produzido 
partir de diversas 
combinações de tipos e 
espessuras de vidro

Yveraldo Gusmão conta 
sua trajetória de mais 
de 30 anos trazendo 
maquinários de ponta 
para o Brasil

Versatilidade do vidro proporciona vistas 
espetaculares e une mundos opostos
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O vidro, com sua beleza e versatilidade, é destaque quase que obri-
gatório em locais de natureza preservada. Com esquadrias e técnicas 
que criam o mínimo de interferência visual, o vidro emoldura vistas 
espetaculares e cria uma união entre os ambientes, proporcionando 
experiências incríveis aos usuários, que têm a sensação de fazer par-
te daquele habitat. ‘Tendências e Tecnologia’ mostra alguns destes 
projetos em vários cantos do mundo, que desfrutam das mais diver-
sas paisagens e te trará muita inspiração.
A indústria vidreira hoje oferece uma infinidade de vidros com tec-
nologia agregada que tornam possíveis as ideias mais criativas dos 
arquitetos e projetistas. Na seção ‘Fique por Dentro’ desta edição 
explicamos todo o processo de fabricação do vidro duplo ou insu-
lado, que pode ser feito através de variações particulares de cada 
projeto e desempenho necessário, especialmente quando o objeti-
vo é obter isolamento acústico, assim como conforto térmico. Con-
fira o que os especialistas recomendam. 
Outro tipo de vidro em alta são os impressos, também conhecidos 
como fantasia, aplicados para criar um visual diferenciado e sofistica-
do. Além do poder decorativo, o vidro impresso, devidos às suas textu-
ras, é capaz de controlar a iluminação, oferecer privacidade na medida 
certa e ainda disfarçar riscos e imperfeições ocasionadas com o tem-
po. As duas fabricantes no Brasil de vidros fantasia - Saint Gobain Glass 
e UBV apresentam seus modelos, que possuem dezenas de desenhos 
para todos os gostos e estilos. Listamos em ‘Produtos’ com fotos ilus-
trativas para que possa conhecer cada um deles. 
Em ‘Papo Direto’, Yveraldo Gusmão, presidente da GR Gusmão, conta 
como iniciou sua atuação no mercado vidreiro, há quase quarenta anos, 
como começou a trazer tecnologia de ponta de outros países como a 
Itália, referência em máquinas para o vidro, os desafios de nosso setor e 
evolução nas últimas décadas em termos de automatização dos proces-
sos manuais. Não perca ainda o passo a passo de instalação do Box Flex 
1.2, que otimiza o espaço e banheiros pequenos, e as dicas do professor 
Ricardo Câmara sobre como se comportar na casa do cliente. 

 
Boa Leitura!
Tatiane Mouradian - Editora



www.vidroimpresso.com.br  7

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio_XBeXC.pdf   1   16/02/2017   11:39:12



8  www.vidroimpresso.com.br

*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 colombiano 

Carvajal. Atua há 10 anos no setor vidreiro.

Diogo Ortiz*

Estamos no segundo mês do ano e já seguimos 
a todo vapor, cheios de novidades, pois nossa 
estratégia é não parar e se renovar diariamente. 
O mercado vidreiro no último ano, independen-
te das dificuldades enfrentadas por todos os se-
tores da economia, se mostrou mais maduro, vi-
vendo um processo de grandes transformações.  
Normatizações, tanto para instalação quanto 
para a fabricação de produtos, além de redes 
credenciadas e testadas de fornecedores foram 
criadas e garantirão um elevado nível de qua-
lidade das obras, uma trajetória de desenvolvi-
mento que está apenas começando. 
Diante dessas mudanças benéficas, que levam 
a uma maior exigência de profissionalismo em 
um segmento em que aventureiros perderão 
cada vez mais espaço, nós da Vidro Impresso, 
que sempre buscamos levar conhecimento e 
ajudar os profissionais do vidro através das mais 
diversas ferramentas de comunicação, acredita-
mos que este é o momento de investir em capa-
citação profissional e fizemos apostas ousadas 
em nossa escola de cursos para vidraceiro. 
Vemos um momento positivo para a profis-
sionalização do setor vidreiro e vamos tripli-
car nossa grade de cursos. Serão cerca de 15 
temas de interesse dos profissionais do setor, 
desde a área de gestão de um negócio tão par-
ticular como uma vidraçaria, como aulas sobre 
contabilidade, marketing e vendas a instala-
ções específicas que agregam e diferenciam o 
profissional, como coberturas de vidro e portas 
automáticas. Vamos ainda aumentar o leque 
de cursos de formação para orientar iniciantes, 
mostrando como abrir uma vidraçaria e ganhar 
dinheiro com o mercado de vidros. Assim, a Vi-

Um grande salto para 
o mercado vidreiro

dro Impresso Cursos se transforma em um centro 
de referência permanente de formação e a maior 
do setor vidreiro brasileiro. 
Também como parte deste plano de expansão 
da escola, com o objetivo de ampliar as oportu-
nidades de capacitação e especialização para vi-
draceiros e profissionais do vidro, fechamos uma 
parceria com a Associação Nacional de Vidra-
çarias – Anavidro, que está alinhada com nossa 
missão de alavancar o mercado de cursos profis-
sionalizantes para vidreiros e nos nomeou como 
representantes deste projeto de capacitação. Pa-
ralelamente, estamos estudando soluções viáveis 
para levar este conhecimento para locais ainda 
mais carentes de conhecimento e aulas práticas. 
Acreditamos que unidos em um propósito conse-
guiremos encontrar as melhores alternativas que 
irão beneficiar nossa cadeia.

Foto: Cursos Vidro Impresso - divulgação
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Acesse

O maior e mais completo conteúdo do setor vidreiro

Dicas para vidraceiros

Classificados 

Grade de cursos triplicada

/revistavidroimpresso /revistavidroimpresso

www.vidroimpresso.com.br

Online

Encontre-nos nas redes sociais:

No portal da revista Vidro Impresso você encontra dia-
riamente notícias sobre o setor e principalmente dicas 
de gestão, de instalação e produtos para vidreiros.

Acesse e fique por dentro: vidroimpresso.com.br 

A Vidro Impresso disponibiliza em seu portal um 
Classificados gratuito para o setor vidreiro. Lá você 
pode buscar ou anunciar vagas, currículo, máquinas, 
equipamentos e qualquer outro produto ou serviço 
para o mercado. 

Estamos trabalhando na ampliação das 
oportunidades de capacitação para vidra-
ceiros e anunciaremos em breve nossa mais 
nova e completa grade de cursos. 

Fique atento e acompanhe em: 
cursoparavidraceiro.com.br
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arquitetura e vidro

Fotos: Bruce Damonte

arquitetura e vidro
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Suaves
transições
Projeto residencial amplia ambientes 
com grandes fechamentos em vidro, 
promovendo integração moderada  
para preservar a privacidade e criar  
fácil transição entre os espaços

Incorporar a iluminação natural nos ambientes foi 
dos principais propósitos do projeto da residência 
de cerca de 400m² localizada em um residencial de 

luxo em São Bernardo do Campo (SP), pedido atendido 
com a inclusão de grandes janelas e fechamentos em 
vidro por quase toda sua extensão, que deram ainda a 
sensação de amplitude e uma vista privilegiada para o 

lago do condomínio e áreas verdes do entorno, ainda 
que sem prejudicar ou interferir na paisagem interna. 
Este também era um dos objetivos dos clientes, criar 
ambientes setorizados com fácil transição entre eles, 
mas sem integração total, valorizando a privacidade 
nos locais mais íntimos. 

Grupo OC
Realce
um dos
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arquitetura e vidro

Máxima transparência

Foram aplicados nas portas com esquadrias de alumínio 
vidro temperado incolor de 6mm. Para as janelas também 
de alumínio na cozinha foi utilizado vidro comum incolor 
4mm. A fixação nas esquadrias foi feita através de fitas de 
borracha que pressionam o vidro, fazendo com que ele 
fique fixo dentro da guarnição de alumínio, promovendo 
também a vedação. O fechamento da área gourmet é fei-
to com vidro temperado 10mm com película de seguran-
ça incolor. O sistema é retrátil, onde a primeira folha de 
vidro gira e o restante das folhas correm no trilho e giram 
no final para que se tenha praticamente todo o vão livre 
para passagem. O número de folhas varia de acordo com 
as medidas do vão, sendo divididas normalmente com fo-
lhas de larguras entre 35cm e 60cm. 

O projeto do escritório RB Archdesign também tira provei-
to do maior desafio dos arquitetos: o aclive do terreno, que 

demandou um encaixe de todos os ambientes em uma dis-
posição funcional dentro de um terreno com dimensões es-
pecíficas para criar uma residência em que os espaços são 
interligados através de meios níveis e com duas áreas com 
pé-direito duplo. São três pavimentos - cozinha, sala de jan-
tar e espelho d’água no mesmo nível da piscina e espaço 
gourmet; sala de TV e sala de estar no segundo pavimento; 
e quartos no terceiro. O ambiente da cozinha tipo america-
na é conjugado com a sala de jantar com pé, que se juntam 
à área de lazer, criando um agradável espaço de convívio.

Outra exigência foi criação de um espelho d’água que 
trouxe o elemento água para a área central da residência 
- o living tem a sua área estendida através do terraço que 
possibilita momentos de muita tranquilidade com a paisa-
gem. A fachada com desenho contemporâneo também se 
integra ao entorno com leveza e funcionalidade.

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
foi a
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Foram utilizados aproximadamente 
85,30m² de vidro na obra 
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papo direto

Arquiteto por formação, Edgard Panzeri acabou, 

logo no início de carreira, enveredando para o 

mercado de serralheria, no qual já atua há quase 

30 anos. Há alguns anos, sua trajetória culminou 

no segmento de cursos e na assessoria de proje-

tos de janelas. Hoje percorre todo o Brasil capa-

citando serralheiros e vidraceiros, inclusive faz 

parte agora do time de professores da Vidro Im-

presso Cursos em São Paulo. Conversamos com 

o profissional, que contou sobre sua história e 

como o vidraceiro pode atuar neste segmento.

Serralheria para 
vidraceiros
Edgard Panzeri,  
consultor e professor de 
serralheria e vidraçaria

Conte-nos sobre sua trajetória e como foi parar no 
mercado de serralheria e vidraçaria?

Me formei em arquitetura e em 1989 entrei em uma 
fabricante de zíper, onde montei uma grande fábrica 
piloto de serralheria. Atuei depois para obras de proje-
tos em uma multinacional japonesa por 4 anos e meio, 
quanto fui convidado para me juntar ao time da Alusud 
de estruturas espaciais para fazer esquadrias e estrutu-
ras de alumínio. Um tempo depois a empresa foi com-
prada e entrei na lista de cortes. Decidi então montar, 

em 1997, a Alupan, não para fazer, mas para consertar 
janelas. Os serralheiros não fazem conserto e por nossa 
cultura não sabem dar preço. O ferro não quebra, quem 
quebra são as ferragens. Vi um negócio promissor com 
amplo mercado e com pouca concorrência, e realmente 
ganhei bastante dinheiro com isso. Por problemas pes-
soais e em decorrência da insegurança gerada pelo novo 
governo de Lula, em 2001, acabei fechando a empresa. 

Há quanto tempo dá aula? Como iniciou essa fase da 
sua carreira?

Depois da Alupan, em 2001, recebi um convite da Esco-
la do Vidraceiro para dar o curso de serralheria básica e 
também me pediram para montar um curso de pele de 
vidro. Os alunos pediam assessoria nos projetos de jane-
las e eu acabei viajando o Brasil para auxiliar em obras. 
Em 2011, montei a consultoria EAP de consultoria e as-
sessoria de projetos de janela, que inclui o que precisa 
ter cada janela, parafusos, roldanas, há uma especifica-
ção técnica para a construtora e para os fornecedores 
orçarem. Depois faz o acompanhamento técnico para 
checar se tudo foi colocado corretamente. Projeto e fis-
calização são serviços contratados separadamente. Hoje 
faço a assessoria, sou também perito, e paralelamente 
os cursos continuam por todo Brasil.

Grupo OC
Realce
Alguns anos atrás, 

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce
ministra cursos?

Grupo OC
Realce
quatro

Grupo OC
Realce
quando

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
janelas
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Como avalia a mão de obra no segmento do vidro? 

A qualificação no setor é ruim, precisa de capacitação 
profissional. A qualificação é que dá valor ao profissio-
nal, que precisa sair da zona de conforto.

Qual a importância dos conhecimentos de serralheria 
para um vidraceiro? 

É importante para quem quiser crescer e agregar valor. 
O profissional precisa se diversificar, conhecer outras 
formas de atuação, não pode depender só de uma coi-
sa. Antes, a serralheria e a parte de vidro eram feitas de 
maneira separada. A partir de 1995 passou a ser fechado 
o projeto completo. Para fazer o curso basta ter apren-
dizagem geral para compreender os cálculos, não preci-
sa atuar na área, mas para os vidraceiros fica mais fácil 
porque já possuem uma base. Mas a serralheria não é 
tão simples, envolve várias partes, perfis, entender to-
da aquela parte de que o alumínio se vende por quilo, 
mas as medidas e cálculos são feitos por metragem. Na 
verdade, é mais fácil o serralheiro aprender o serviço do 
vidraceiro do que o inverso. É mais fácil para o serralhei-
ro, porque é mais complexa a serralheria, o vidro é uma 
chapa pronta, só que é o aluno quem faz o curso. 

Este domínio agrega valor ao profissional, podendo 
render mais lucro? 

Um aluno que já tinha uma empresa de vidro fez meu 
curso e me pediu para assessorá-lo porque queria mon-
tar uma serralheria. Ele acabou fechando uma obra de 
quatro torres, que totalizariam cerca de 12 toneladas 
de alumínio em cada edifício, uma obra de aproximada-
mente R$2,5 milhões, ou seja, uma mega obra. 

Como será o curso de serralheria de alumínio básica 
que ministrará na Vidro Impresso Cursos? 

Na primeira parte vou abordar o que é o alumínio, co-
mo tratá-lo, cortar e usinar o alumínio, o que é uma ser-
ralheria, o que ela deve ter, como deve ser seu layout, 
entre outros tópicos. Na parte da tarde ensinarei norma 
técnica, terminologia, cálculo, pintura (anodização do 
alumínio), como calcular uma janela e seu valor, quan-
to custa um acessório e mão de obra, etc. Será dedicado 
um dia para essas teorias, incluindo vídeos e slides ex-
plicativos para a aula ficar mais interativa. No segundo 
dia os alunos aprenderão a montar uma lista de corte e 
irão cortar uma janela de 0,80 por 0,50, mas o curso dá 
base para montar outros tipos de janela. Os alunos fa-
zem a lista de corte e vão para a serra, colocam os aces-
sórios e montam a janela. 

E no curso de ACM, o que o aluno vai aprender?  

O curso apresentará o que é o ACM, do ele é composto, 
entender as medidas de folgas, cortar e usinar as chapas 
de ACM, e entender como fixar no local, tanto com fita 
dupla como com parafuso, entre outras dicas. Por exem-
plo, o filme de proteção com a logo vem com setas indi-
cando o sentido da colagem, que não pode mudar, pois 
acaba dando diferença de cor, pela incidência da luz, na 
parte fixada em outra direção.

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Nota
"A qualificação é que dá valor ao profissional, que precisa sair da zona de conforto. É importante para quem quiser crescer e agregar valor. O profissional precisa se diversificar, conhecer outras formas de atuação, não pode depender só de uma coisa"

Grupo OC
Realce
tirar as duas vírgulas deste intervalo
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produtos

Equipamentos para

serralheria
Borio consecu lluptatestio eiumetur?
Loratum re, in rero id que nonecep 

elisquam, nonsed eossi am quas iliqui 
alitam qui quis etur, officte namus, 

V
idraceiro e serralheiro são profissões 
que se cruzam muito, por isso que se 
diz que todo vidraceiro tem um pouco 

de serralheiro e todo serralheiro tem um lado 
vidraceiro. Como são trabalhos integrados e 
correlacionados, há também uma oportunidade 
de ampliação de serviços, gerando uma inde-

pendência de outros profissionais para concluir 
uma obra. O vidraceiro pode conhecer e atu-
ar, pelo menos em nível básico, o mercado de 
serralheria, especialmente quando o assunto é 
janela. Selecionamos equipamentos indispen-
sáveis para o serviço de serralheria oferecidas 
pelas principais empresas atuantes neste setor. 

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce
Selecionamos algumas serras, bancadas e máquinas de diferentes marcas para quem quer trabalhar com o alumínio, um componente muito presente nas instalações

Grupo OC
Realce
no
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Equipamentos para

serralheria

A Serra de esquadria telescópica Bosch GCM 10 X 
Professional realiza, entre outras aplicações, cortes 
de alta precisão/ em ângulo dos perfis que encaixam 
no vidro. O equipamento possui potente motor de 
1700W com sistema de freios e design ergonômico 
para ainda mais eficiência nos trabalhos. Além dis-
so, conta com prático sistema de troca das escovas 
de carvão e baixo índice de desgaste das peças, o 
que resulta em mais durabilidade e menor custo 
com manutenção. O produto tem mola de compres-
são, parafuso ajustável para corte de ranhuras, nove 
marcações de ângulos, guia para corte, braço teles-
cópico, adaptador para coletor de pó, base ajustável 
e trava de segurança. Faz 4.800 r.p.m. sem carga, o 
diâmetro do disco de serra tem 254 mm, pesa, sem 
cabo, 13.5 kg, a potência absorvida é de 1700 W e a 
tensão/voltagem de 127V e 220V. 

A Bosch também possui o disco de serra LU5E 0400 
da Freud, indicado para aplicações em perfis de alu-
mínio, cobre e demais materiais não ferrosos; e o 
disco de serra Multimaterial, indicado para cortes 
potentes e com arestas limpas nos mais diversos ma-
teriais, como alumínio, madeira e plástico. O equi-
pamento possui diâmetro exterior de 10 polegadas, 
diâmetro exterior de 254mm, furo interior de 30mm, 
furo com anel de redução de 25mm, largura de cor-
te (b1) / espessura do disco (b2) de 2,7mm/2,0mm, e 
120 dentes em formato HLTCG.

A serra Cortesa modelo SC-400EM é uma máquina 
de corte de acionamento manual, equipada com 
morsas pneumáticas e lubrificação de corte auto-
mática por spray, é o modelo mais popular de má-
quina utilizado no corte dos perfis de alumínio. 

O pantógrafo Cortesa modelo PS-3 também 
é equipado com morsas pneumáticas e lubri-
ficação de corte por spray, é utilizado para a 
confecção de encaixes, como por exemplo os 
utilizados para a colocação de fechaduras nas 
portas e fechos tipo concha. 

Outro equipamento indispensável é a bancada 
de montagem Cortesa modelo BM-2, ideal para 
a montagem final das esquadrias, tem largu-
ra de 2m, expansível para 2,5 e 3,0m. Equipada 
com prateleira para depósito das ferramentas 
e ferragens, 03 engates para conexão de ferra-
mentas pneumáticas e 02 suportes giratórios pa-
ra posicionamento dos carretéis de vedações.

BOSCH

CORTESA

Disco Freud  
LU5E 0400

Disco de serra  
multimaterial

Serra Cortesa 

modelo SC-400EM

Pantógrafo Cortesa 
modelo PS-3

Serra de esquadria  
telescópica GCM 10X

Bancada de montagem  
Cortesa modelo BM-2

Grupo OC
Realce
tirar a palavra modelo das 3 legendas

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce
eliminar barra

Grupo OC
Realce
spray. É ....

Grupo OC
Realce
spray e é...

Grupo OC
Realce
esquadrias. Tem...

Grupo OC
Realce
É equipada



0  www.vidroimpresso.com.br

KY 300 Ylmaz  
inclinada portátil

máquina circular de  
corte portátil KD 400 PS

FR 221S Frezadora  
Copiadora

produtos

YLMAZ
A KY 300 Ylmaz inclinada portátil é uma máquina circular de corte 
portátil destinada para cortes à direita e na diagonal em perfis de 
PVC e alumínio. Faz cortes nos ângulos de corte a 15°; 22, 5°; 30°; 
45°; 90° , inclui mesa de serra e a cabeça da serra pode ser inclinada 
para a esquerda em 15°; 30°; 45º. 

A KD 400 PS -com painel pneumático 400 mm – é uma máquina cir-
cular de corte portátil destinada para cortes a direito e na diagonal 
em perfis de PVC e alumínio. Tem bloqueio de cavilha de centragem 
positiva a 15°, 22, 5°, 30°, 45° e 90°, ângulos intermédios fixados com 
um bloqueio de mesa, e serra em conformidade com as Directivas de 
Segurança – CE. A máquina é estática com fixação pneumática e o 
corte manual. 

A Serra Circular Vertical Com Cabeça Única ACK 420 S é 
destinada para fazer cortes a direito e na diagonal em 
perfis de PVC e alumínio. Tem alimentação hidropneu-
mática de lâmina de serra com controlo de velocidade 
variável para adaptação a diferentes perfis e materiais. 
A operação de segurança é bimanual de alimentação 
da lâmina da serra interligada com a protecção de 
segurança superior para evitar que a lâmina da serra 
suba quando a proteção está aberta, tem bloqueio de 
cavilha de centragem positiva a 15°; 22, 5°,  30°; 45° e 
90°, ângulos intermédios fixados com um bloqueio de 

mesa e é capaz de efetuar cortes na diagonal até 120 
graus, tem guias de retaguarda móveis para maximizar 
a capacidade de corte. A serra está em conformidade 
com as Directivas de Segurança - CE.

A Frezadora Copiadora FR 222 é destinada para fe-
chos, cabos, dobradiças de máquinas e fechos de ja-
nelas em perfis de PVC e alumínio. O equipamento é 
portátil e sua fixação é manual. Com fixação é pneu-
mática, Ylmaz possui a FR 221S Frezadora Copiadora. 
Seu batente é longitudinal com travão defletor.

Serra Circular Vertical Com 
Cabeça Única ACK 420 S

Grupo OC
Realce
Máquina
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Destinada à manipulação das esquadrias, a 
Bancada genérica Acca XL tem planos des-
lizáveis e extensíveis que permitem usinar 
quadros e estruturas de qualquer dimen-
são em plena segurança. As superfícies de 
usinagem são revestidas de PVC macio an-
tideslizamento que garante um apoio se-
guro no posicionamento do quadro. Possui 
instalação pneumática, gaveteiros para de-
positar objetos menores, pés ajustáveis em 
altura e pode ser fixada no solo por meio 
de expressos furos.

EMMERGI

O Copia 314 S é um pantógrafo manual monocabeça que tem um am-
plo curso em altura e movimento de translação da cabeça com empu-
nhadura ou alavanca indireta, possibilidade de efetuar usinagens pas-
santes sem a necessidade de girar a peça e apalpador com comando 
manual. A máquina dispõe de um par de morsas horizontais, de co-
mando pneumático com dispositivo de baixa pressão e reguláveis ma-
nualmente, que asseguram o bloqueio correto do perfil na máquina. 
Está ainda equipada com sistema de lubrificação por microneblina de 
água com emulsão de óleo que garante a correta lubrificação da ferra-
menta em usinagem. Um sistema de topes, de regulação manual, per-
mite posicionar corretamente a peça na máquina e levá-la à área de 
usinagem. Além disso, a máquina está predisposta para o alojamento 
de respectivas bancadas de rolos que podem ser posicionadas à direita, 
à esquerda ou em ambos os lados, com a função de sustentar perfis 
com comprimentos relevantes e permitir o correto posicionamento. 

A  Entestadeira manual Lilliput 290 M tem fresa-
gem em esquadro a 90°, troca rápida do grupo fre-
sas com comando de alavanca, plano de usinagem 
antiarranhadura, proteção integral da área de usi-
nagem e uma morsa horizontal e uma vertical, de 
comando pneumático e ajustáveis manualmente, 
que garantem o correto bloqueio do perfil.  O to-
pe manual de revólver com 6 posições permite a 
configuração de 6 medidas diversas, possibilitando 
o posicionamento rápido da peça para reduzir os 
tempos no ciclo de usinagem. O tope de revólver 
pode ser ajustado manualmente também em altu-
ra.  A troca do grupo de fresas é feita manualmen-
te e de modo rápido através de alavanca. Na base 
da máquina localiza-se o depósito de ferramentas 
para o alojamento dos grupos de fresas em posi-
ções ordenadas que preservam a sua integridade. 
A posição lateral torna muito fácil a sua retirada. 

produtos

Bancada genérica Acca XL

Entestadeira manual  
Lilliput 290 M

Copia 314 S
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PUMA
Desenvolvida para cortes em todo tipo de material, propor-
ciona mais rapidez e menos fadiga ao operador, as lâminas 
da Serra Sabre Puma são fabricadas com aço bi-metal, ofe-
recendo cortes mais precisos e seguros. A Serra Tico-Tico é 
uma ferramenta pneumática com vasta aplicação que corta 
facilmente chapas de aço, alumínio, madeira, fibra de vidro, 
aglomerado e outras em várias direções e sentidos. 

A Parafusadeira AT-4060 é uma ferramenta pneumática que 
aplica-se em linhas de produção onde há necessidade de 
evitar o movimento manual repetitivo e é preciso rapidez 
na operação, principalmente em parafusos longos de rosca 
fina. Modelos com embreagem são úteis para garantir uni-
formidade no aperto final.

A Puma também possui a Lixadeira AT-7006IDC, Ferramentas 
pneumáticas de movimento rotativo não reversível em geral 
são utilizadas para dar um melhor acabamento às superfícies 
esmerilhadas ou para eliminar pequenas imperfeições de pe-
ças que necessitem boa apresentação. Lixamento a seco de 
materiais diversos que necessitem fino acabamento. A Lixa-
deira AT-7019 faz lixamento a seco de materiais diversos que 
necessitem fino acabamento, como acabamento de massa 
plástica em pintura de chapas metálicas, utilização em traba-
lhos delicados devido ao baixo peso da máquina, lixamento 
de móveis e chapas diversas e lixamento de primers, verni-
zes, seladores e tingidores na indústria moveleira.

MSP 400-350 é uma máquina de corte monocabeça descendente com lado de carga à 
esquerda, rotação da unidade de corte a 45° (à direita e à esquerda) e basculamento 
manual a 45° em relação ao eixo horizontal. Está equipada com um grupo  morsas 
horizontais que, na versão S, são atuadas pneumaticamente, ao passo que na ver-
são M são por atuação manual.  O robusto plano de apoio horizontal de ferro fundi-
do, com o respectivo esquadro vertical, rigidamente acoplado ao mesmo, constitui 
a área de bloqueio da peça, a qual é caracterizada por uma relevante superfície de 
apoio que permite o perfeito bloqueio das peças a usinar. O atuador manual que ca-
racteriza a descida está equipado com uma segurança mecânica destinada a impedir 
eventuais movimentos acidentais. Ao mesmo tempo, determina a saída gradual da 
mesma lâmina de corte. O posicionamento angular da cabeça é realizado através da 
rotação do plano horizontal com bloqueio, por disparo mecânico a 45° (à direita e à 
esquerda) e bloqueio manual para os ângulos intermediários.

A SCA Mini Máquina de corte monocabeça 
tem painel de comando permite a utilização 
da máquina em modo simples e intuitivo. 
A alavanca de fácil manuseio, com escala 
graduada, permite o rápido posicionamen-
to angular do disco de corte. Um ulterior 
sistema de regulação permite intervir sobre 
a pressão das morsas e sobre a velocidade 
de saída do disco de corte. Graças às solu-
ções técnicas utilizadas, os grupos morsas 
horizontais e verticais garantem, ao mesmo 
tempo, extrema rigidez no bloqueio da pe-

ça e rápido reposicionamento das mesmas. 
Peculiaridades que permitem a utilização 
desta máquina para a fabricação de esqua-
drias. O robusto plano horizontal, associa-
do ao calço de referência vertical, permite 
o perfeito posicionamento da peça a cor-
tar, garantindo uma relevante precisão da 
secção cortada. Uma prática gaveta para a 
recuperação de cavacos permite a recolha 
eficiente dos detritos de usinagem para ga-
rantir a limpeza da própria máquina e do 
local de trabalho.

produtos

MSP 400-350

SCA Mini Máquina de corte monocabeça 

Serra  
Sabre

Parafusadeira  
AT-4060

Serra  
Tico-Tico

Lixadeira  
AT-7006IDC
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Flash
Stylo Ferragens 

apresenta bate-fecha 
70 e 7 Duplo+  

O Duplo+ é um inovador bate fecha 1570 e 1571 da Stylo Fer-
ragens recentemente lançado no mercado design diferencia-
do para atender a funcionalidade do produto, que, inclusive, 
conquistou o terceiro lugar no concurso de Design no Museu 
da Casa Brasileira.  A fechadura Duplo+, que se aplica em 
janelas de correr na versão vidro/vidro e vidro/alvenaria, é 
uma solução desenvolvida para descomplicar o ciclo de vida 
do produto a partir da criação de uma peça, com duas fun-
ções, a da fechadura e da contra fechadura. 

A proposta facilita desde a produção, estocagem facilita a 
montagem e minimiza custos, tornando o produto mais aces-
sível. Sua matéria-prima inova pela utilização do polímero de 
engenharia injetado, em contrapartida com seu mecanismo 
interno em alumínio. A fechadura ainda proporciona rapidez 
na instalação já que contém juntas fixas, segurança através 
do sistema de travamento duplo e em alumínio, alta resis-
tência mecânica e aos raios ultravioletas. A montagem pode 
ser feita em vidros de 8 e 10 mm. Está disponível nas cores 
branco, preto, metálico, bronze, cromado e cristal.

A especializada em fabricação de componentes e acessórios para 
vidro Landy Kits apresentou ao mercado uma novidade bastante 
atrativa para os vidraceiros: o Kit saída de roldanas com guia interna 
e válvula. O novo produto é fabricado em polímero de engenharia 
com alta resistência mecânica, neste caso, com nylon e fibra de vi-
dro. Segundo Paulo Franceschelli, diretor comercial da Landy Kits, o 
produto foi desenvolvido a partir de diversos estudos para atender 
a necessidade do consumidor e vidraceiro. 

O kit possui diversos benefícios, entre eles, evita a famosa queda 
de vidro, devido a guia interna ser mais eficiente no ponto de 
abertura (saída) das roldanas. O kit também é fácil de montar 
e facilita a regulagem dos vidros nos perfis de alumínio, com a 
utilização da função válvula de montagem. Além disso, o produ-
to reduz a possibilidade de manutenção, proporciona mais efici-
ência no ponto de abertura, eliminando as antigas folgas e des-
gastes excessivos nos componentes, justamente no momento 
de abertura dos vidros. “Caso necessite de manutenção, é muito 
mais simples, fácil, rápido e seguro, utilizando a solução das vál-
vulas de saída das roldanas por completo”, explica Franceschelli.

Com melhor acabamento, os componentes têm o design atualizado 
e dispensa a necessidade de uso das antigas e famosas molas guias, 
chapas guias ou guias de saída de roldanas, “guias estas indesejadas 
na instalação de persianas e cortinas pois o visual é questionável 
e ainda podem danificar as persianas e cortinas”, aponta o diretor 
comercial da empresa. O novo kit pode ser aplicado em envidraça-
mentos de sacadas, varandas e divisórias de ambientes.

Landy Kits lança saída 
de roldanas com guia 

interna e válvula
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A Guardian Glass está introduzindo uma nova adição à sua 
família Extra Selective de vidro de controle solar: Guardian 
SunGuard® SNX 60. O SNX 60 é ideal para aplicações de facha-
da comercial que requerem elevado desempenho, eficiência 
energética e estética melhorada. O novo SunGuard® SNX 60 
oferece uma aparência transparente altamente desejável e 
consistentemente neutra. Ele foi desenvolvido para forne-
cer ótima estética e desempenho técnico em vidro flutuante 
Guardian ExtraClear® - disponível como SunGuard® SNX 60 - e 
em vidro flutuante Guardian UltraClear ™ de baixo teor de 
ferro - disponível como SunGuard® SNX 60 Ultra.

De acordo com Nicolas Gouzou, gerente de Produto da Guar-
dian Glass, “a introdução do SunGuard® SNX 60 marca o pri-
meiro de uma nova geração de produtos de prata tripla carac-
terizados por estética e cor aprimoradas, independentemente 
do ângulo de visão. Prevemos o lançamento de outros produ-
tos para esta gama no futuro próximo”. SunGuard® SNX 60 é 
um vidro de controle solar revestido de prata tripla, que per-
mite que 60% da luz natural e apenas 29% do calor solar - um 
dos mais altos em seletividade (relação de transmissão de luz 
para fator solar) entre produtos disponíveis na indústria hoje.

Ele pode ajudar a reduzir os custos de energia de um edifício, 
reduzindo a necessidade de iluminação artificial e ar condicio-
nado, enquanto adicionando um toque sofisticado para o pro-
jeto da fachada envidraçada. Além disso, com um valor de U 
de 1,0 W / m²K, proporciona um nível muito elevado de isola-
mento térmico, o que pode ajudar a reduzir os custos de aque-
cimento durante os períodos mais frios.  O novo SunGuard® 
SNX 60 está disponível em versões recozidas e termicamente 
tratáveis. Também pode ser fornecido em vidro laminado para 
aplicações de segurança, segurança ou acústicas.

Guardian Glass desenvolve os vidros 
SunGuard® SNX 60 e SNX 60 Ultra

Com a proposta de oferecer um produto diferenciado para ser usa-
do no lugar do vidro float em casas populares, a Cebrace lança o 
vidro Reflex, um vidro refletivo de baixo custo com aspecto espe-
lhado.  Indicado para janelas, ele está disponível na espessura de 
3mm e na cor dourada, resultando em uma estética mais moderna 
para obras residenciais.  Além de oferecer privacidade, por ser um 
vidro refletivo, outro benefício que o produto oferece em relação 
ao vidro comum é o conforto visual, já que evita o ofuscamento. 

Segundo Pedro Matta, gerente de marketing da Cebrace, “80% 
das residências brasileiras usam o vidro float, que é um vidro 
comum. Com o Reflex, os distribuidores e vidraçarias poderão 
oferecer algo diferenciado”. Sobre o custo do produto, ele com-
plementa “será em torno de apenas R$7,00 a mais que o vidro 
float para um distribuidor e um valor sugerido de R$10,00 a mais 
para o consumidor final, tornando o produto bem acessível e in-
teressante para ser usado no lugar do vidro comum em portas e 
janelas de residências da classe C”.

Cebrace lança vidro residencial 
refletivo econômico para 
projetos populares

Grupo OC
Realce
eliminar



8  www.vidroimpresso.com.br

flash

Guardian Glass ampliará a capacidade de produção da unidade de Porto Real-RJ

A fabricante de float, produtos e soluções de valor agrega-
do Guardian Glass iniciará um importante projeto para re-
parar o forno e expandir a produção de vidro na unidade 
de Porto Real, no Rio de Janeiro. O projeto aumentará a 
capacidade de produção da planta e melhorará produtos 
e serviços para apoiar seus clientes. O projeto expandirá 
a capacidade da Guardian de atender clientes no Brasil e 
em países vizinhos com vidro de alta qualidade. 

“A Guardian iniciou suas atividades no Brasil em 1994, 
com a abertura de um armazém em Guarulhos, e conti-
nuou a crescer desde então”, diz Ricardo Knecht, geren-
te geral da Guardian Glass South America. “Este projeto 
demonstra a nossa confiança no País e está alinhado à 

AGC doa vidros da reforma dos 
banheiros e vestiários do MASP

nossa estratégia de crescimento de longo prazo. O au-
mento da capacidade de produção dará à Guardian Glass 
uma forte vantagem competitiva na região”. 

A fábrica de Porto Real iniciou suas operações em 1998 e, em 
2010, instalou o avançado sistema Magnetron Sputter Coa-
ter, permitindo a produção de vidros de alta performance, 
como a linha Guardian Residence e o Guardian SunGuard® 
low-E, para aplicações comerciais e residenciais. A fábrica 
presta serviços de consultoria a clientes e fabricantes em 
todo o Brasil. A Guardian Glass é uma importante unidade 
de negócios da Guardian Industries Corp e também opera 
uma fábrica de vidro float na cidade de Tatuí, em São Paulo.

Seguindo uma tendência global, na qual a iniciativa pri-
vada incentiva a restauração de patrimônios culturais, 
a AGC Vidros do Brasil (Asahi Glass Company) apoiou 
a reforma de banheiros e vestiários no Museu de Arte 
de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). A empresa 
forneceu 146m² (2,20 toneladas) de Espelho Mirox Pre-
mium Incolor 6mm para a reforma, que também contou 
com o apoio das empresas Deca e da Lock engenharia. 

Além disso, foi feita a reformulação total do layout 
dos sanitários, modernização dos acabamentos e 
adequação dos espaços para deficientes físicos. A 
obra, entregue no dia 20 de março, teve início no dia 
28 de novembro de 2016, mas a parceria entre a AGC 
e o MASP é de longa data. Em 2015, a empresa doou 
os vidros dos cavaletes de Lina Bo Bardi. Foram for-
necidos mais de 730m² do vidro Planibel Clear para a 
exposição Acervo em Transformação. 

Grupo OC
Realce
vidro float,
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Pele de vidro contribui 
para a sustentabilidade do 
empreendimento Sky Tower

O empreendimento Sky Tower, em Balneário Camboriú (SC), 
recebeu revestimento de vidro em toda a sua fachada frontal. 
Os grandes janelões projeto com 37 pavimentos executado 
com o padrão da FG Empreendimentos permitem a vista pano-
râmica da Praia Central da cidade, e vai além da estética, apre-
sentando também uma solução sustentável aos moradores.

A técnica de envidraçamento utiliza vidros laminados nas fa-
chadas e também refletivos para dificultar a transmissão de 
calor para o interior do edifício. Por conta disso, os ambien-
tes internos ficam mais iluminados e ao mesmo tempo fres-
cos. “O padrão envidraçado aplicado nos projetos da FG une 
o moderno, o tecnológico e o sofisticado, com destaque para 
o consumo consciente que este sistema oferece aos morado-
res”, pontua o diretor comercial da FG, Altevir Baron.

China Glass acontece em maio e é 
apoiada por todas as indústrias do vidro

O maior evento asiático do Ramo de Vidros, o China Glass, 
acontece de 24 a 27 de maio em Xangai, no  SNIEC, Shan-
ghai New International Expo Center.  A feira, realizada anu-
almente, é a única exposição internacional de vidros patro-
cinada e apoiada por todas as indústrias relacionadas ao 
vidro e departamentos governamentais e associações de 
negócios da China. Mais informações: chinaglass-expo.com.

Grupo OC
Realce
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feiras e eventos

Comemorando sua 15ª edição, a Expo Revestir apresentou as 
principais novidades de cerca de 240 expositores, entre revesti-
mentos, louças e metais, em um espaço de 40 mil m², um recor-

de de público. Como evento conjunto à feira, o  Fórum Internacional 
de Arquitetura e Construção recebeu mais de 3,5 mil profissionais que 
assistiram às palestras de grandes nomes nacionais e internacionais. 
Os eventos, que ocorreram de 7 a 10 de março, no Transamerica Expo 
Center em São Paulo, acentuaram a grande versatilidade dos revesti-
mentos e como a variedade que o mercado oferece tornou fácil o exer-
cício de criar uma paginação autoral. Essa multiplicidade de usos se es-
tende às cerâmicas, madeiras, pedras e também aos mosaicos e vidros.

A versatilidade de revestimentos em 
diversos materiais foi o destaque da 
feira, que recebeu em seus ambientes 
vidros decorativos da Guardian e 
Cebrace. Já as empresas Atenua Som 
e Weiku mostraram suas janelas que 
garantem isolamento acústico

Ullaut ea sinus, conse sunto

Ullaut ea sinus, conse sunto

Grupo OC
Realce
O estande da Vivânce apresentou aplicações dos vidros e espelhos de sua linha

Grupo OC
Realce
eliminar
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Um dos ambientes que se destacaram pelos 
revestimentos em vidro foi o Rooftop  Casa 
Vogue, que recebeu produtos da Guardian. 
Ecologicamente correto e reconhecido por 
sua reflexão perfeita e alta resistência ao apa-
recimento de manchas, o Espelho Guardian 
foi aplicado no lavatório, proporcionando 
mais beleza e qualidade. Fabricado nas es-
pessuras de 2 a 6 mm e tamanhos de 2000 
mm a 6000 mm por 3210 mm (incluindo fo-
lhas jumbo), o produto está disponível nas 
versões tradicional, bronze, fumê, acetinado 
prata, acetinado fumê e acetinado bronze, 
podendo ser beneficiado por meio de corte, 
bisoteamento, lapidação, acidação e jatea-
mento. O produto é vencedor do prêmio Top 
of Mind há 14 anos consecutivos, em pesqui-
sa realizada pelo Instituto Datafolha com ar-
quitetos e designers de interiores do Brasil. A 
Guardian oferece ainda 10 anos de garantia. 

Já o vidro Reflect Guardian, foi instalado no 
biombo do banheiro e na entrada do Roof-
top, conferindo ao espaço um toque a mais 
de sofisticação. Ideal para projetos de deco-
ração, movelaria e aplicação em fachadas, o 
Reflect Guardian está disponível nas espessu-
ras 3mm, 4mm, 6mm e 8mm e tamanhos que 
variam entre 2.200mm/2.400mm x 3.210mm.

A Cebrace, por sua vez, apresentou três lan-
çamentos de sua marca de vidros decorativos 

Vivânce: o vidro extra clear na espessura de 
10mm, o espelho bronze de 6mm e o espelho 
extra clear, fabricado à base de um vidro me-
nos esverdeado, o que torna o reflexo mais 
nítido e mais brilhante, levando mais lumi-
nosidade ao ambiente. As novas espessuras 
ampliam ainda mais as possibilidades de usos 
dos materiais, enquanto o espelho extra clear 
repagina o conceito de espelhos.

A Vivânce também demonstrou aplicações 
diferenciadas dos produtos que fazem par-
te da linha: espelhos; vidro pintado, extra 
clear; antirreflexo; extragrosso e refletivo. 
O espelho cinza e o vidro pintado preto 
revestem toda a estrutura externa, reme-
tendo a uma forma de diamante, exibindo 
uma instalação cuidadosamente calculada, 
na qual é exigida uma lapidação do espe-
lho e do vidro em ângulo exato para que a 
junção dos materiais fique sem irregulari-
dades. O resultado é um trabalho artístico 
e detalhado que demonstra as possibilida-
des do uso e de combinação dos produtos 
também nas mesinhas bistrô, que seguem 
o mesmo desenho da estrutura externa nos 
pés de mesa feitos em mdf revestidos com 
espelho cinza, alternando com móveis re-
vestidos com espelho bronze, realçando as 
diferentes tonalidades de espelho. 

 

Vidros decorativos

Ullaut ea sinus, conse sunto

Grupo OC
Realce
Espaço Rooftop Casa Vogue recebeu espelhos Guardian
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Já na mesa de centro, recebe destaque o vidro curvo, outra pos-
sibilidade de uso em decoração para quem quer fugir das linhas 
retas. Em uma vitrine fabricada especialmente para a feira, será 
foi possível perceber no estande a diferença na visibilidade de 
uma escultura através de um vidro comum e de um vidro antir-
reflexo, com uma estrutura que também recebeu detalhes de 
revestimento com espelho bronze. No estande, nichos e uma 
cadeira feitos inteiramente em vidro extra clear exibem a trans-
parência do material, favorecendo a modernidade devido ao 
aspecto mais clean e menos esverdeado do produto. 

Uma das tendências que aparecem em destaque no estande é 
o uso do vidro com impressão digital, aplicado no balcão com 
uma estampa que acompanha as formas geométricas exploradas 
na estrutura física do local. Com cada vez maior uso em mostras 
de decoração em todo o País, arquitetos têm optado por essa 
aplicação devido à possibilidade de usar estampas exclusivas em 
vidro extra clear, material que privilegia as cores sem distorcer, 
oferecendo brilho e durabilidade ao revestimento.
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feiras e eventos

Janelas com isolamento acústico

A Atenua Som, pioneira na fabricação de janelas antirru-
ído no Brasil, completa 30 anos de existência em 2017 e 
apresentou novidades nesta edição da Expo Revestir. Para 
unir a necessidade de ventilação e isolamento acústico, a 
nova Smart Window da Atenua Som possui sensores que 
captam o ruído que entra no ambiente e fecha automa-
ticamente se o local estiver ruidoso, promovendo isola-
mento acústico. Quando o ruído cessa, ela volta a abrir 
para ventilação do ambiente. Além disso, a janela se co-
necta a um aplicativo que dá os comandos de abertura e 
fechamento das folhas, além de medir a temperatura e 
nível de ruído do local, tudo pela tela do celular.

Outro modelo apresentado foi a janela acústica de so-
breposição, que recebeu um toque de design e se tor-
nou mais delicada e requintada. A nova janela de correr 
de excelente resultado acústico é fabricada sob medida 
para ser instalada do lado de dentro do ambiente, para 
não criar conflito com a fachada do prédio, nem envolver 
reforma e quebra-quebra. Os visitantes ainda puderam 

experimentar de perto o isolamento das janelas e portas 
antirruído da Atenua Som, entrando na cabine acústica e 
tentando se comunicar com quem está fora. 

A marca de esquadrias de PVC Weiku também marcou 
sua presença na feira. Dentre os destaques podemos ci-
tar as janelas oscilo batente que contam com dois tipos 
de aberturas (giro e tombar) que além do sistema de 
travamento multi pontos conta com ótimo desempenho 
termoacústico. O cubo de desempenho termoacústico 
também foi uma das grandes atrações do estande, já que 

nele é feita a demonstração da capacidade de desem-
penho termoacústico das esquadrias. A linha rolltop de 
portões de enrolar também fez parte dos produtos apre-
sentados no estande, feitas com alumínio de altíssima 
qualidade a linha Rolltop conta com diferenciais como 
sensor de presença e personalização em cores. Outro 
ponto alto no estande foi a apresentação da linha de vi-
dros Switch Glass, uma linha de vidros inteligente que 
oferece privacidade e conforto aos ambientes.

Grupo OC
Realce
estava
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Compromisso com o 

Cliente
Sam fuga. Mendunt minus eum doluptas ea coriat dolorem 
eveniandant exerepration eost, coria quas in escium quossimi, 
ipiente mporum quam fugiam di cus et porat. Faccum fuga. 
Tora duciet aliquos vellaborene nessim volum solor sequo et 
min nam, consenecupic to tet pel minctiist,

empresas e negócios

Grupo OC
Realce
A fabricante de ferragens para vidro temperado Mettallfleck cresceu em cem vezes sua área de trabalho em pouco mais de 10 anos de atuação. O segredo deste sucesso é o respeito ao distribuidor, ou seja, entregar o combinado, pois um não cumprimento de prazos acarreta em prejuízos para toda a cadeia
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A fabricante de ferragens para vidro temperado 
que começou, há 11 anos, com três profissionais 
apenas revendendo em uma área de menos de 

50m2, hoje tem mais de 100 colaboradores em uma 
extensão de cerca de 5 mil m2 com desenvolvimento 
e produção próprios e uma capacidade produtiva para 
atender muitos clientes grandes ao mesmo tempo, po-
dendo ampliar em até 70% a produção para fabricar um 
pedido extenso a toque de caixa e ainda garantir prazo. 
Aliás, este foi o caminho que fez a empresa conquistar o 
mercado em tão pouco tempo: entregar o combinado. 

“Nosso segredo é fazer coisas simples, atender a expec-
tativa do cliente.  Não tem cliente que resista a um não 
cumprimento das coisas. Se você não entrega o distribui-
dor também não vai atender o vidraceiro, que atrasará a 
obra. Cumprir o combinado é uma questão de respeito, 
não adianta ter coisas isoladas funcionando. Atendimen-
to é cumprir o que prometeu, não paparicar o cliente. As 
experiências precisam ser positivas, de produto e servi-
ço”, afirma  Rogério Fleck, diretor da Mettallfleck.

Como conseguem atender a essa demanda? A resposta 
é planejamento. A produção não começa somente quan-
do o cliente pede. A empresa possui um grande estoque 
com produtos quase prontos que necessitam apenas de 
ajustes de acabamento. “Não precisamos iniciar toda a 
produção como na concorrência. Conseguimos assim 
ser rápidos para pedidos grandes, com milhares de pe-
ças. Entregamos em cinco dias úteis”, ressalta. A empresa 
também faz produtos personalizados de acordo com a 
necessidade do cliente, mas sempre com a intermediação 
do distribuidor, pois não vende direto para o vidraceiro. 

Para o empresário, muitos executivos e suas empresas não 
deram certo porque, apesar das ideias fantásticas, não ti-
veram a capacidade de colocar em prática. Pode parecer 
óbvio, mas demanda uma gestão eficiente. O segredo nes-
te caso, para o empreendedor, é ser um líder executor. “O 
gestor tem que conhecer a empresa e as pessoas. O líder 
tem que ter comando da equipe, saber extrair o melhor 
das pessoas, ser um estrategista e um operacionalizador. 
Cotidianamente ter um trabalho focado, estar com cada 
um na meta, corrigindo dificuldades”, explica.   

Um outro erro é colocar metas somente para o departa-
mento de vendas. “Tem que ter meta para tudo. Todos têm 
que saber qual o seu papel e porquê está fazendo aquilo. É 
preciso trabalhar com objetivos claros, ter uma meta e um 
caminho a perseguir, executar o que você traçou. E quan-
do montar a estratégia tem que pensar como fazer o time 
jogar com vontade e nas ações que serão executadas”. 

Líder executor  
e metas claras

Grupo OC
Realce
sobrescrito

Grupo OC
Realce
sobrescrito

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Nota
Após a produção, as peças vão para a linha de montagem, onde também serão embaladas
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A Mettallfleck desenvolveu o fecho que mudou o jeito de 
abrir e fechar janelas. Seu sistema traz mais segurança, 
abrindo suavemente por dentro, mas sendo impossível de 
abrir do lado de fora. Macho e fêmea grudam, trava e a 
janela não abre. O perfil passa por dentro e isola mais e 
é mais fácil de operar, é uma peça que não dá defeito e o 
cliente não volta para reclamar. Criado em 2011, o produto 
foi registrado no INPI e segue processo de patente. Repre-
senta hoje 40% do faturamento da empresa. 

Sobre como nasce uma ideia e se cria uma inovação, Rogé-
rio Fleck diz que geralmente são os desafios do dia a dia que 
instigam a fazer mais e melhor, buscando novas soluções. 
“A ideia nasce, amadurece e um projetista torna o pensa-
mento realidade no 3D, permitindo que vejamos a peça 
funcionando. Conseguimos simular pelo sistema e fazemos 
a matriz. Esse processo demora de seis meses a dois anos. 
Depois avaliamos e recebemos o feedback”, conta.

Sediada em Curitiba, a Mettallfleck produz uma exten-
sa variedade de puxadores e ferragens – bate-fecha, 
porta de giro, maxin-ar, basculante para vidro tempe-
rado, em alumínio ou zamac. A empresa não poupa in-
vestimentos em tecnologias e capacidade produtiva. 
Para ampliar ainda mais seu mix, há um ano e meio 
compraram a Vialtec, aperfeiçoando alguns modelos.  

A fabricante que atende todo o Brasil- sendo líder de mer-
cado na região sul, e alguns países sul-americanos, possui 
um compromisso com seus distribuidores que vai além do 
fornecimento de produtos, promovendo também ações 
que estimulem seus negócios. No final de março, realizou 
o Mettallfleck Experience, que proporcionou uma experiên-
cia completa aos seus principais clientes, que desfrutaram 
no hotel resort Mabu de uma série de apresentações sobre 
vendas e resultados. 

O bate-fecha que  
mudou o mercado

Ampliação do mix e  
apoio ao distribuidor

Grupo OC
Nota
Todas as ferragens passam por um rigoroso controle de qualidade

Grupo OC
Nota
Eu tiraria essa foto, talvez aqueles produtos na prateleira

Grupo OC
Realce
trocar por virgula

Grupo OC
Realce
em processo

Grupo OC
Realce
a buscar
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PIONEIRO NO BRASIL NO CONTROLE DE 
UMIDADE E ESPESSURA ON LINE DO PVB

ESPECIALIZADA EM TEMPERADO, 
LAMINADO COM PVB E SENTRYGLAS®

LINHA COMPLETA DE 
LAMINADOS, INSULADOS 

E VIDROS ESPECIAIS

Avenida Henry Ford 1268, Parque da Moóca - CEP 03109-000 - São Paulo - SP

INOVAÇÃO PERMANENTE

LINHAS AUTOMATIZADAS

TECNOLOGIA PARA ALTA PERFORMANCE

FROTA PRÓPRIA E ABRANGÊNCIA NACIONAL

DIMENSÕES ESPECIAIS:
Temperados-laminados:......................2400 x 4200
Laminados incolores:..........................3210 x 6000
Laminados refl etivos:..........................2600 x 6000 
Multilaminados:...............até 100mm 2600 x 6000
Insulados:............................................2450 x 3500
Laminados coloridos:.mais de 20 cores disponíveis www.cyberglass.com.br

ouvidoria@cyberglass.com.br
(11) 2914-7211 (11) 99272-6996

Cyberglass
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Mulheres do 

vidro

As sócias Brasi Carvalho e Landia Farias trouxeram na bagagem 
15 anos de experiência no setor vidreiro e a credibilidade que 
construíram perante clientes e fornecedores para criar a BL 
Glass, uma distribuidora de acessórios para vidro que vem se 
destacando em um universo predominantemente masculino

Por acreditarem em um diferencial de atendimento al-
cançado em 15 anos de caminhada no mercado do vi-
dro, Brasi Carvalho e Landia Farias foram bastante ou-

sadas, porém confiantes em suas competências, ao criarem, 
há dois anos, em plena crise econômica que fechou muitas 
empresas, a BL Glass, ainda mais em um mercado onde pre-
valece a atuação masculina. “Geramos credibilidade e um 
elo de amizade com nossos clientes, amigos e fornecedores. 
Sempre fomos recebidas com confiança e admiração por re-
conhecerem nossa responsabilidade e amor ao trabalho”.

As duas trabalharam juntas em uma empresa do segmen-
to e conheciam o comprometimento e a determinação que 
a outra também tinha no relacionamento com os clientes. 
“Sempre tivemos uma parceria no atendimento uma da ou-
tra, respeitando e dando o mesmo tratamento como se fos-

se o nosso próprio cliente”, destacam. Ao perceberem a la-
cuna existente no ramo, decidiram replicar o sucesso deste 
trabalho conjunto. “Enxergamos a necessidade da falta de 
atendimento e comprometimento no nosso mercado e ain-
da tivemos um incentivo da parte dos nossos clientes”.

Apesar de nova, a empresa é muito bem estruturada e já 
traz o conhecimento e credibilidade que as sócias acumu-
laram no mercado em seus longos anos de atuação. Para 
combater os desafios do mercado e lidar com concorrentes 
aventureiros que não possuem estrutura física e executam 
preços baixos, Brasi e Landia buscam soluções técnicas e 
produtos de qualidade, disponíveis a pronta entrega, e fa-
zem visitas constantes aos clientes para fortalecer e estrei-
tar cada vez mais o relacionamento, gerando confiança e 
possíveis parcerias.

“Geramos credibilidade 
e um elo de amizade 
com nossos clientes, 

amigos e fornecedores. 
Sempre fomos recebidas 

com confiança por 
reconhecerem nosso 

amor ao trabalho”
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Instalada em um estabelecimento de 330m2 bem distribuí-
dos, com sala comercial, financeiro, compras e estoque na 
Casa Verde, zona norte de São Paulo, a BL Glass revende 
produtos de outros fabricantes, importados e nacionais, 
como acessórios em geral para vidros, ferramentas, abra-
sivos, epi’s, ferragens para guarda-corpo e corrimão, kits 
para box, prolongadores de aço inox, puxadores, molas 
para piso, entre muitos outros. A empresa entrega em toda 
a capital de São Paulo e possui capacidade de estoque ime-
diato para atender a demanda dos acessórios para vidros. 
As sócias ainda planejam expandir este atendimento para 
demais estados.

Além da entrega rápida, a BL Glass oferece um atendimen-
to especializado com sugestões de produtos mais adequa-
dos para cada obra. Na hora de escolher os fornecedores, 
buscam produtos com qualidade e diferenciados, que te-
nham uma assistência técnica, facilidade no prazo de en-
trega e preço justo. As sócias procuram sempre ouvir a 

necessidade do cliente para novos produtos, entendendo 
a demanda, para incluir em sua linha. Adquirem amostras 
e fornecem para os clientes testarem, obtendo feed back 
sobre a qualidade do produto, retorno que definirá se o 
produto será ou não comercializado. 

O armazenamento também é importante para garantir 
a qualidade dos acessórios, assim como o transporte. Os 
itens são armazenados individualmente para não arranha-
rem, amassarem e quebrarem. Tudo é organizado de for-
ma visível para não haver nenhum erro na separação dos 
pedidos. Os produtos são condicionados corretamente em 
suas respectivas embalagens, a fim de que as caixas che-
guem intactas. “Qualquer produto que não seja bem ma-
nuseado sofrerá dados que podem acarretar em uma in-
satisfação do cliente quando a peça for aplicada. Evitamos 
que o produto seja danificado de forma a ser rejeitado pe-
lo nosso cliente”, explicam.

Capacidade de estoque para 
atendimento imediato

Grupo OC
Realce
sobrescrito

Grupo OC
Nota
A empresa disponibiliza diversos acessórios para vidro, como puxadores, fechaduras, prolongadores e molas para piso

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
junto

Grupo OC
Realce
ou

Grupo OC
Realce
danos
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fique por dentro

Vidros

Curvos

fique por dentro

Ainda pouco explorados devido ao 
seu custo elevado e suas dificuldades 
técnicas, o vidro curvo traz um alto valor 
agregado a uma obra e diferencial aos 
profissionais envolvidos. Apresentamos 
alguns projetos, como este material é 
produzido e suas particularidades 
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O
s vidros curvos trazem uma estética arroja-
da e um conceito diferenciado aos projetos. 
Geralmente, são aplicados principalmente 
em fachadas de edifícios e em guarda-cor-

pos e fechamentos, especialmente nas quinas, ligan-
do diferentes faces em vez de fazer algo anguloso 
ou facetado. Entretanto, a dificuldade técnica e os 
custos minimizam a aplicação deste material. “O vi-
dro curvo é mais complexo de ser produzido, pois é 
necessário um trabalho de engenharia para verificar 
a viabilidade de produção da peça. Além disso, é pre-
ciso fabricar um ferramental (matriz/molde) específi-
co para a produção das peças, como, por exemplo, se 
as peças tiverem dimensões ou raios diferentes”, diz 
Fábio Kabata, consultor técnico da Fanavid, empresa 
que produz vidros curvos.

Icil endandebit hillorepero 
berum re num et et ventures 
doluptaeptas voluptios is sec-
taeptam natur sae. Nequodi-
gendi temquatemo vellesequi 
dolorro qui ape pos que sime 
cus perum quiduciam reptas 
ium voluptas que re

Icil endandebit hillorepero berum 
re num et et ventures doluptaep-
tas voluptios is sectaeptam natur 
sae. Nequodigendi temquatemo

Curvos
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Como o vidro curvo é um produto personalizado, que 
seguirá um novo molde de acordo com a solicitação 
do cliente, o custo de produção é maior, em torno de 
100% em relação a uma peça plana equivalente. Tudo 
depende do custo do ferramental da matriz e quantida-
de de peças. Se forem produzidas muitas peças como 
a mesma matriz, esse valor se dilui pela quantidade de 
peças. Porém, se for produzido apenas uma peça para 
uma matriz, o custo do ferramental é diluído em apenas 
uma peça, encarecendo ainda mais. 

“Somente o vidro pode custar algo entorno de 60% 
mais caro, mas o custo total depende muito da dificul-
dade de curvatura e dimensões. A instalação do vidro 
curvo fica mais caro também em função de todos os 
perfis e caixilhos que devem acompanhar a curva, isto 
demanda custos de calandragem e ou cortes especiais 
a lazer. Estes custos todos somados podem elevar a 
obra em vidro curvo a duas vezes ou mais o valor de 
uma obra em vidro plano”, destaca Mauricio Marga-
ritelli, engenheiro da T2G, que possui diversas obras 
com vidro curvo em seu portfólio.

Alto valor agregado

Como é feito
Para fazer a curvatura em vidro plano existem diversas formas, 
pois depende das características que o projeto demanda e da 
empresa fornecedora, podendo ser monolíticos, laminados, 
temperados, entre outros. “Primeiramente é preciso “planifi-
car” a curvatura, ou seja, no caso de peças com curvatura cilín-
dricas (de apenas um raio), pegamos a tamanho do arco para 
cortar e lapidar a peça de acordo com essa medida. Geralmen-
te, no caso de vidros laminados, a lâmina interna e externa 
podem ter medidas de arcos levemente diferentes. Desenhar 
a peça num programa como AutoCAD pode ajudar na obten-
ção dessas medidas. Se a peça tiver diversos raios, como por 
exemplo, um para-brisa de carro, um programa de desenho 
3D, como o Catia, ajudará a planificar da peça”, explica Kabata.

Após o corte e lapidação do vidro, a peça (ou o conjunto – 
no caso de vidros laminados) é colocada em uma matriz. Em 
seguida ela vai ao forno e é esquentada a temperatura de 
uns 650°C, assim, a peça irá amolecer e adquirir a curvatura 
da matriz. O tempo em que a peça permanece no forno de-
pende da espessura do vidro, quanto mais espesso, maior 
o tempo de forno. Após a conformação, a peça é resfriada 
lentamente. Esse é conhecido como Processo por Gravidade.

No caso de vidro curvo temperado, há duas possibilidades. 
Tem-se um processo em que também é utilizada uma matriz 
para conformação da peça e em seguida ocorre o rápido res-
friamento para que ocorra o tratamento térmico da têmpera. 
Já o outro processo não utiliza matriz. Após o vidro passar 
pela célula de aquecimento, ele é transportado para a área 
de resfriamento e então roletes móveis fazem a curvatura do 
vidro e o resfriamento da peça.

Icil endandebit hillorepero berum re num et et ventures doluptaep-
tas voluptios is sectaeptam natur sae. Nequodigendi temquatemo
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Para fixação, podem ser usadas praticamente todas as 
técnicas do vidro plano, de acordo com Margaritelli. “O 
determinante aqui são os custos envolvidos em cada 
técnica.  Um caixilho curvo, por exemplo, demanda um 
grande custo de calandragem dos perfis com algumas li-
mitações técnicas em relação aos perfis. Na instalação do 
vidro curvo, todos os perfis e caixilhos que devem acom-
panhar a curva, isto demanda trabalhos de calandragem 
e ou cortes especiais a lazer. Já a fixação pontual como a 
Spider fica mais acessível com braços dobrados ou pontos 
rotulados que acompanham as curvas”.

Neste tipo de projeto, além do vidro ser feito sob medida, 
os perfis também precisam ser personalizados, moldados 
de acordo com a curvatura do vidro, encarecendo ainda 
mais a instalação. A Weiku é uma das empresas que fazem 
essas esquadrias sob medida. “O PVC da Weiku é um mate-
rial inteligente e pode ser trabalhado em curvas e ângulos, 
levando aos projetos a combinação do isolamento termo-
acústico juntamente com estilo e design únicos. Todos os 
perfis da Weiku são produzidos sob medida para atender às 
necessidades e especificidades de cada projeto, este proces-
so é realizado na sala de dobra pelos nossos colaboradores 
que trabalham nas esquadrias especiais”.

A instalação é complexa, pois é preciso saber analisar o di-
mensional necessário, como raio, corda, etc, e poucos pro-
fissionais dominam a técnica. “As dificuldades vão desde o 
projeto até a medição na obra, a definição do sistema certo 
de fixação e a instalação efetivamente. A forma de pegar o 
vidro na obra também é diferente necessitando de ventosas 
especiais e ou outros equipamentos especializados. Tirando 
estas questões a instalação se dá da mesma forma que os 
vidros planos”, ressalva o engenheiro da T2G.

O armazenamento e transporte também são diferenciados. 
Além da movimentação do material ser feita com ventosas 
especiais ou outros equipamentos especializados, o vidro 
curvo requer uma atenção especial em relação ao transpor-
te e armazenamento, pois ocupa mais espaço na carga e 
diminui o volume transportado. Geralmente as peças de vi-
dro curvo precisam ser transportadas em racks apropriados 
ou em caixas de madeira, gasto levado em consideração na 
composição de custo de uma obra em vidro curvo. 

Caixilho sob medida

fique por dentro

As esquadrias precisam também ser 
feitas sob medida, acompanhando as 
curvas e angulação do vidro. Nestas 
obras, foram aplicados perfis da Weiku 

Grupo OC
Realce
Diminuir porque é só a legenda das duas fotos, não um olho
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Equipamentos para curvação 
O curvatura do vidro pode ser feita em equipamento espe-
cífico ou forno de têmpera com a função. As dimensões do 
vidro vão depender da capacidade da máquina. A Glama-
tec, por exemplo, possui um equipamento projetado para 
curvação e têmpera simultânea de peças de vidro com es-
pessura de 5 a 10 mm. O modelo CT 150-100 produz vidros 
de 1,5 metro de largura por 1metro de altura e tem potên-
cia instalada de 160KW. Já a máquina CT 2200-1800 aceita 
vidros de 2,2metros de largura e 1,8 metro de altura e tem 
potência instalada de 2340KW.  A produção média estima-

da dos equipamentos, considerando um vidro de 5mm é de 
20 peças por hora e aproximadamente 3 mil peças por mês. 

A Vidramaq também disponibiliza no mercado brasileiros 
equipamentos da Fushan para a produção de vidro curvo. 
A FBTC243615 faz a curvação em vidros de 5 a 12mm, tem 
1.200kw de potência e capacidade de produção de 40 me-
tros quadrados de vidro por hora. Já o modelo FBTL246039 
produz vidros curvos de 4 a 19mm e tem potência de 
1.282kw. 

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
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Localizada em Pinhalzinho – SC, a casa de 1000m² ocu-
pa um lote de esquina de mais de 2000m² dentro da 
área urbana.  A fachada principal ganhou maior desta-
que através da escada helicoidal que fica envolvida por 
elemento com vidros laminados curvos. Assim também 
foram trabalhadas as sacadas, que com a curva harmo-
nizaram o restante da obra. O efeito estético não teria 
sido o mesmo se não fossem utilizados estes vidros 
curvos.  O vidro é laminado curvo foi trabalhado como 
guarda corpo nas sacadas com uma composição de dois 
vidros de 6mm de espessura e uma lâmina incolor. 

“O objetivo foi ter uma otimização da fôrma do vidro, 
portanto, foram feitas em um mesmo raio de curvatu-
ra. Para tal, foi necessário dividir o vidro em 5 peças de 
1,34m para cercar a sacada (extensão total de 6,87m). 
Há um espaço de dilatação entre cada parte de vidro. A 
fixação dos mesmos se deu através de botões de inox. 
O vidro foi produzido com os vazados em duas alturas 
onde o parafusos são colocados diretamente na viga de 
concreto. A altura deles é 96cm. Já no volume da esca-
daria, a lâmina é refletiva. Foram utilizados dois vidros 
de 7mm cada. Essa parte foi ainda mais ousada por ter 
uma altura de 7m e cerca de 8,90m de extensão. Esse 
vidro foi fixado como estrutural glazing, sendo que to-
das as partes são fixas (não há abertura). A trama foi 
quadriculada em 7 partes de vidro na horizontal por 5 
na vertical”, revela a arquiteta Marcia Pilz.

Vista sem cortes

Damendit utempor emquissunt 
peratati non reiueicat omnimi, ime 
preribu scimus es secaest, odiam, 
ento blam ium, que cus modis 
quatquist, nis re ide voloremquiae 
ipis molorehendit
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O Museu das Confluências, centro de ciências localizado 
em Lyon, na França, projetado pelo escritório austríaco 
Coop Himmelblau, exigiu uma complexa engenharia. A 
proposta combina em uma mesma edificação dois forma-
tos diametralmente opostos: o de uma nuvem e o de um 
cristal. A ideia foi estabelecer um contraste entre dois vo-
lumes principais, um de característica mais rígida, com for-
mas mais retas, e outro fluido, maleável e orgânico. Para 
criar este efeito, os arquitetos exploraram a movimenta-
ção criadas pelas ondas e inclinações do vidro curvado. 

Um funil de vidro e aço de 36 m de altura foi parcialmente 
construído com painéis de vidro curvo dobrados. As unida-
des de vidro curvo são suportadas horizontalmente apenas 
por um sistema de envidraçamento estrutural e foram forma-
tadas por modelos tridimensionais projetados por computa-
ção gráfica. A superfície do “cristal” soma mais de 3,5 mil m2 
de vidro, e inclui aproximadamente 2 mil chapas do material. 
O processo que envolveu o projeto e a aplicação dos vidros 
que revestem o cone também foi bastante complexo. 

Os painéis apresentam diferentes níveis de curvatura, sendo 
os 4 primeiros, situados na parte inferior, próximos à extre-
midade do cone, caracterizados por um raio de curvatura de 
apenas 500 mm. Esfericamente moldadas, as chapas tiveram 
de ser especialmente fabricadas para esse revestimento do 
“cristal”, e suas curvas aproximam-se dos limites tecnicamen-
te viáveis. Os painéis de grande dimensão, com bordas de 
mais de 4,5 m de comprimento, tiveram de ser fabricados, 
moldados e curvados a quente inúmeras vezes, para que as 
bordas pudessem então ser cortadas nas dimensões exatas e 
encaixadas à estrutura com milimétrica precisão.

Gigante escultural
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O Toledo Museum of Art, nos Estados Unidos, abriga um es-
paço anexo de exposições dedicado à coleção e à produção 
de arte em vidro. O Pavilhão do Vidro foi concebido como um 
volume único que permite a visualização de todo o espaço 
através das camadas de vidro curvo, rodeando o visitante com 
a vegetação local. Individualmente, os ambientes enclausura-
dos pelos vidros curvos transparentes resultam em compar-
timentos integrados, que atuam como zonas acusticamente 
isoladas, separando sutilmente os espaços. O vidro envolve os 
espaços, ao mesmo tempo em que forma contínuas elevações, 
ininterruptas por meio dos cantos arredondados.

Os aproximadamente 130 mil m² do material foram fabrica-
dos em uma planta de float na Áustria e curvados e lamina-
dos na China, pela SanXin Glass Technology. A maioria das 
peças assume uma curvatura única. As estruturas de susten-
tação são formadas por finas e esparsas colunas de aço e 
as placas de aço instaladas nas laterais garantem leveza e 
aumentam a sensação de claridade. As esquadrias estrutu-
rais de aço diferenciam-se pela sua extensão, de 3,5 mil m², 
e pela altura do edifício, de 4,5 m. Há muito pouca estrutura 
visível, dando a sensação de que a construção está flutu-
ando sobre o chão. O projeto é dos arquitetos japoneses 
Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, do estúdio SANAA.

Transparência ininterruptas 

Uma moderna biblioteca foi construída no centenário, em 
2006 da Universidade de Seikei, em Tóquio, no Japão. Vi-
sando priorizar o silêncio absoluto e tranquilidade dos 
estudantes, seu projeto incluiu esferas de isolamento que 
seguem a ideia de serem ‘planetas’ destinados a reuniões e 
trabalhos em grupo. Nessas “capsulas”, os alunos ainda têm 
uma visão panorâmica de toda a biblioteca. O átrio todo en-
vidraçado também traz bastante claridade aos ambientes.  

Seikei University

Na obra do Centro Empresarial CNC (Confederação Nacional 
do Comércio), em Brasília-DF, foram utilizados 39 mil m² de 
vidro de controle solar azul, sendo 2 mil m² de vidros curvos 
e 37 de vidros planos, fornecidos pela Fanavid. A obra é da 
Consórcio SVC Construções

Fanavid

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
Aqui tb é só um box referente a esta foto, não um intertítulo



www.vidroimpresso.com.br  

Transparência ininterruptas 

Glass Parts
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mercado

As paredes de vidro curvo Lake Lugano House, uma re-
sidência em Lugano, na Suíça, formada por pavilhão de 
vidro poligonal, permitem amplas vistas para a paisa-
gem da região dos lagos suíços. Arquitetura singular foi 
projetada por Jacopo Mascheroni. 

Lake Lugano

A Cyrela e o escritório italiano de design Pininfarina 
apostaram no material para seu mais novo e luxuoso 
empreendimento residencial na Avenida Brigadeiro Fa-
ria Lima, área muito disputada em São Paulo. Extrema-
mente requintado, o Heritage que possui unidades que 
serão comercializadas por mais de R$ 20 milhões, traz 
vidros curvos no guarda-corpo de sacadas de cada an-
dar, que proporcionam vistas de 360 graus.  

Cyrela

A Ideia Glass inovou ao incorporar o vidro curvo em seus 
modelos de box, trazendo, além de uma decoração especial 
e diferenciada, um maior aproveitamento do espaço, pois o 
box Luna se adapta adapta facilmente à qualquer canto do 
banheiro. O box oferece um formato de manuseio funcio-
nal, podendo ser encontrado com duas peças (uma fixa e 
uma porta de correr),  ou com três peças (duas fixas e uma 
porta de correr). Como possui largura mínima de 90 cm² e 
máxima de 110 cm², pode ser instalado em banheiros de 
diversos tamanhos. Suas roldanas são aparentes.

Ideia Glass

O Anfiteatro da USP, em São Paulo, recebeu cobertura 
decorativa em vidro temperado laminado curvo 20mm 
preso por Sistema Spider pela T2G  
 No Terraço Itália, também em São Paulo, a T2G instalou guarda-cor-
po em temperado laminado curvo 20mm preso por Sistema Spider
A T2G instalou um guarda-corpo em vidro temperado 
laminado curvo 20mm preso por Sistema de Perfis es-
truturais fixados ao piso no Shopping Boulevard Belém

T2G

Grupo OC
Realce
Tirar este nomes todos, era só a indicação da foto e pasta, não o título.Pode inclusive se preferir ampliar as fotos e colocar um box em cima com a descrição

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
Não colocou foto dos 3 projetos indicados nesta legenda, ou coloca as fotos ou tira a descriçãoNa verdade, se tiver que tirar algo, prefiro que tire o Lake Lugano e coloque a T2G

Grupo OC
Realce
A foto não está legal, não mostra o vidro curvo. Acho que a outra talvez fique melhor
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mercado

A Alclean traz o sucesso do Sistema Glazing de pele de 
vidro e da Rede Credenciada para o mercado de portas 
automáticas. A empresa ainda planeja mais novidades 
e está em uma constante busca por inovações que 
tragam oportunidades para vidraceiros atuarem 
em segmentos antes fechados para vidraçarias de 
pequeno porte, garantindo ainda a qualidade do 
serviço através de um sistema de habilitação inédito 

Abrindo portas  
para o vidraceiro

Grupo OC
Realce
eliminar
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Inovação é o pilar da Alclean, que desenvolveu 
um novo sistema que viabiliza segmentos an-
tes excluídos para vidraçarias de pequeno por-

te. Em 2016, a empresa criou a Rede Credenciada 
Alclean, que ampliou o acesso a produtos vendi-
dos no atacado com um sistema de fiscalização 
complexo inviáveis para muitas empresas, e o 
Sistema Glazing, que, além de fornecer kits para 
facilitar a instalação de uma fachada pele de vi-
dro, simplificou todo o processo ao fornecer uma 
habilitação para tornar os profissionais aptos.

O sucesso do Sistema Glazing foi tamanho que 
em seis meses atingiu o faturamento que o kit 
sacada demorou cinco anos para alcançar. Ser-
gio Koloszuk, diretor da Alclean, aposta mais 
uma vez na fórmula que mudou o mercado de 
vidraçarias e abriu portas que colocam os vidra-
ceiros que acreditaram no projeto em um outro 
patamar de atuação. “Nossa responsabilidade é 
promover o acesso. Ninguém vai para frente se 
vender só box de vidro e bate e fecha. Precisa-
mos de produtos e processos inovadores”.

Os cursos têm o intuito de habilitar o profissional 
a utilizar aquele sistema, controlar a qualidade 
dos serviços prestados no setor e transformar 
aquela aplicação em algo mais fácil e acessível. 
“Habilitamos nossos clientes porque o câncer do 
mercado é o aprendizado por observação. O vi-
draceiro vê alguém fazendo, copia e em dois me-
ses se acha especialista. Percebemos que, mesmo 
oferecendo o curso e dando o certificado, você 
nunca mais vai ver aquele aluno. Por isso, não 
vendemos sem habilitação, não fazemos a habi-
litação sem analisar o conhecimento acadêmico. 
Sem curso não tem venda”, enfatiza Koloszuk. 

O sistema inédito de portas automáticas da Alclean, com 
tecnologia da PPA, descomplica todo o processo e oferece 
mais autonomia aos vidraceiros, que não precisam mais 
depender de terceiros, principalmente de eletricista. “Ge-
ralmente o vidraceiro é o primeiro a ser procurado para 
esta demanda, e na maioria das vezes perde a oportunida-
de de atender o cliente por não conhecer, principalmente, 
a parte elétrica do sistema, tendo que, contra sua vontade, 
ter que passar a obra para terceiros. Tudo que você não 
aprendeu se torna difícil, mas, após fazer o curso e ser ha-
bilitado, qualquer vidraceiro pode instalar com facilidade. 
É um serviço lucrativo, em poucas horas rende de 2 a 3 mil 
reais”, ressalta o diretor comercial da Alclean.

Com as novas Portas Automáticas da Alclean o vidraceiro es-
tará habilitado a instalar todo o sistema sozinho. Para isso, 

precisa realizar o curso que ensina todo o processo, tornan-
do a instalação fácil a partir deste conhecimento. A venda 
será realizada exclusivamente através da Rede Credenciada 
Alclean, que disponibilizará treinamento regional. 

O objetivo da Alclean e seus parceiros neste projeto é facilitar 
os sistemas e instalações das portas automáticas para aumen-
tar sua aplicação. “Todo estabelecimento comercial tem que 
ter portas automáticas, mas isso não acontece ainda no Brasil. 
Nos Estados e Europa, todo lugar tem. Elas oferecem mais con-
forto e segurança, e ainda traz economia do ar condicionado. 
Queremos proporcionar um preço justo e tornar o produto 
acessível ao vidraceiro, pois muitos donos de estabelecimen-
tos querem instalar uma porta automática, mas não sabem 
onde encontrar, e o caminho mais fácil é o vidraceiro”, afirma 
Samuel Peres, CEO da PPA.

Popularização das portas automáticas

Grupo OC
Realce
bate-fecha

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
trazem
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mercado

A novidade foi apresentada no 1º Encontro da Rede Creden-
ciada Alclean, que contou com mais de 100 credenciados, 
entre outros profissionais do mercado do vidro, em Garça, 
no interior de São Paulo. Os convidados se reuniram para 
conhecer este novo sistema na própria fábrica da PPA, onde 
a tecnologia é produzida, e puderam acompanhar todo o 
processo de fabricação em uma visita guiada à produção. O 
encontro, que teve duração de dois dias – 30 e 31 de março, 
contou ainda com uma série de palestras. A viagem foi or-
ganizada pela Alclean em parceria com a PPA, Adere, Rede 
Habitat e Speed Door.  

Primeiro habilitado  
depõe como hoje  
compete em vantagem 
Rodrigo Herthal foi o primeiro habilitado do siste-
ma Glazing, participou do treinamento da primei-
ra turma de portas automáticas e sabe muito bem 
como uma vidraçaria pode atingir um outro pata-
mar. Empresário em uma cidade carioca de apenas 
25 mil habitantes com 12 vidraçarias, ele passou a 
dominar um novo mercado na região e deixou de 
concorrer com as outras 11 empresas de instalação 
de vidro. Isso porque todas faziam apenas serviços 
comuns e nenhuma atendia às demandas diferen-
ciadas, como a instalação de pele de vidro. 

“Tenho uma vidraçaria há quatro anos, antes no lo-
cal havia uma vidraçaria que atuou por 30 anos, mas 
que só fazia o básico, assim como todas as outras da 
cidade. Senti a necessidade de me diferenciar porque 
tinha demanda de clientes com alto poder aquisitivo 
que buscavam atendimento em outras cidades. Decidi 
fazer um curso de guarda-corpo e logo em seguida 
já fechei uma obra de alto padrão. Em um conjunto 
comercial em que fiz o guarda-corpo, surgiu a oportu-
nidade de refazer a fachada em pele de vidro. Soube 
da Rede Alclean e fui fazer o curso, conseguindo reali-
zar também a fachada do edicício e deu tudo certo na 
obra”, conta Herthal durante o encontro.

Grupo OC
Nota
Habilitados do primeiro treinamento do sistema de portas automática fazem seus depoimentos sobre a experiência

Grupo OC
Realce
conta



www.vidroimpresso.com.br  6

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

Alclean
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mercado

O palestrante motivacional Luciano Pires foi o mestre de ce-
rimônia do segundo dia de palestras e também apresentou, 
entre uma apresentação e outra, suas opiniões de um jeito 
divertido e descontraído para entreter a plateia, utilizando 
imagens e vídeos para exemplificar. Ele ressaltou o quão im-
portante é, em negócios de qualquer segmento, trazer ino-
vações. “Ser igual a todos vai fazer com que talvez sobreviva, 
mas não que cresça e alcance novos patamares. Para se des-
tacar é preciso fazer diferente, sair do comodismo e inovar, 
estimular sua mente a pensar para criar inovações”. 

Pires fez uma metáfora com o termo commodities, que são 
iguais em todo lugar, o que as diferencia é o valor e inovação 
por trás da marca. “Inovação é fazer o que ninguém fez, arris-
car o que poucos querem. É diferente de otimizar apenas para 
ser melhor a cada dia, aos poucos. É simplesmente mudar uma 
vez, trazer algo novo. Sair da rotina de processos repetitivos e 
aplicar inteligência nessa rotina e ter novas ideias. Você tem 
que fazer também o que todos fazer, mas de um jeito diferen-
te. Você não vai inovar fazendo a mesma coisa sempre”.

O palestrante ressaltou, pautado em dados, a árvore de va-
lor, representando qual a percepção de valor do cliente em 
relação a cada parte da empresa. De acordo com dados, o 

produto e o atendimento representam cada um 20% do va-
lor. Isso significa que se você focar em um ou em outro, 
só garantiu um quinto. É preciso manter um equilíbrio de 
tudo, produto representa 23,2% e atendimento 23,3%, mas 
também suporte comercial corresponde a11,9%, promoção 
e comunicação 18,9%, suporte técnico 10,3%, atendimento 
23,3%, relacionamento 4,4% e imagem 8%.

Cláudio Luís Acedo, presidente da Anavidro, também par-
ticipou do evento e palestrou sobre como vender na crise. 
Ele destacou que a crise é a oportunidade de inovar e que 
é possível conquistar o cliente mostrando o valor do seu 
produto, como o vidraceiro pode reagir diante da crise e 
criar percepção de valor de seu produto ou serviço.

“A crise é a oportunidade de inovar. Ela existe e o mercado 
está cada vez mais acirrado, mas não se assustem, não olhem 
para a crise. Olhe para sua empresa e como ser melhor”, en-
fatiza. Um dos caminhos para vender mais é fazer com que 
o cliente entenda o valor de seu produto ou serviço. Porém, 
ressalta: “O profissional foca tanto no produto, que esquece 
de olhar para as necessidades do cliente, que às vezes nem 
sabe que precisa daquele produto”.

Palestram motivam profissionais a inovar

“Mentiae event ant 
reperionemos min cus, 
nonsernam non et 
officim sundi autem eos 
et vene et re eici ut am, 
sapiendelia conem”

Sergio Koloszuk destacou que a primeira lição que a histó-
ria de Rodrigo traz é que não existe a objeção de que não 
tem mercado em uma cidade pequena, pois nessas regiões 
tem pessoas que possuem poder aquisitivo para demandas 
diferenciadas, e se não tiver em sua cidade, vai procurar em 
outra. “A partir do momento que ele passou a atender essa 
demanda, deixou de concorrer com as outras 11 vidraçarias 
e hoje este mercado específico é só seu na cidade. E ele 
compete em vantagem com empresas de fora porque a lo-
gística fica mais fácil, além de ter funcionários mais perto”. 

Grupo OC
Realce
há

Grupo OC
Realce
com

Grupo OC
Nota
Palestrante motivacional Luciano Pires

Grupo OC
Nota
Cláudio Acedo, presidente da Anavidro

Grupo OC
Realce
fazem
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mercado

A Anavidro (Associação Nacional das Vidraçarias) 
criou o Fórum União dos Vidraceiros com o ob-
jetivo de reunir todos os elos da cadeia vidreira 

para sugerir, discutir e analisar soluções viáveis e asser-
tivas para os problemas enfrentados pelo setor. Estão 
previstos três encontros presenciais durante o ano de 
2017, cada com um tema pré-estabelecido. No 1º Fó-
rum de União dos Vidraceiros, que aconteceu no Teatro 
BTC, em São Paulo (SP), os profissionais do mercado se 
reuniram para discutir o tema escolhido:  Fiscalização 
de Obras. O assunto foi dividido em quatro tópicos: “O 
que fiscalizar?”, “Quais tipos de obras deve-se focar a 
fiscalização?”, “Baseada em quais normas?” e “Quem irá 
fiscalizar? Como seria?”. 

O encontro começou com a apresentação dos membros 
das mesas de debate e uma explanação sobre a Anavi-
dro, feita pelo presidente em exercício Claudio Luís Ace-
do, e por Francisco Marin, membro da associação. De 

acordo com as primeiras discussões acerca das normas 
da ABNT, a primeira conclusão unânime das mesas foi a 
de que somente a aplicabilidade das normas pode unir 
todos os setores da cadeia vidreira para melhorar os ser-
viços prestados pelos vidraceiros, após uso dos produ-
tos de fabricantes e fornecedores.

O diretor da Alclean, Sérgio Koloszuk, realizou a primei-
ra palestra do fórum com o tema “Como um fornecedor 
pode ser responsável pela fiscalização indireta através 
da qualificação da sua rede”. Em seguida, a mesa deba-
teu sobre o assunto, quando o responsável técnico da 
Glass Peças, Cirilo Paes, explanou sobre o conhecimento 
que a indústria precisa ter sobre as normas. A mesa tam-
bém debateu a necessidade de fiscalizar a venda somen-
te para empresas com CNPJ e reforçar o feedback entre 
vidraceiros e fornecedores, quando obras apresentarem 
problemas, formando uma parceria entre vidraceiros e 
indústria.

1º Fórum
União dos Vidraceiros

Iniciativa da Anavidro, que promoverá outros encontros 
presenciais durante o ano, reuniu profissionais do 
setor que debateram a fiscalização de fabricantes, 
fornecedores e vidraceiros, obediência às normas e 

atuação de órgãos fiscalizadores

Grupo OC
Nota
Aqui o Ideal é que seja colocada uma foto do Claudio falando, não justo do Sergio da Alclean que falamos na matéria anterior

Grupo OC
Realce
setor vidreiro

Grupo OC
Realce
Em quais
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A Avalon City Retreat, inserida na cos-
ta de Swansea, na Tasmânia- Austrá-
lia, explora paisagem do litoral atra-
vés de grandes panos de vidro
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tendências e tecnologia

Artifício perfeito para ampliar áreas externas e protegê-
las do sol, vento e chuva, as extensões cobertas por 
vidro trazem mais beleza e sofisticação aos projetos. 
Representam um importante segmento de atuação no 
mercado vidreiro, mas o vidraceiro precisa, antes de 
tudo, garantir a segurança do cliente com a aplicação 
do vidro certo. Conheça as possibilidades de aplicação 
que agregam valor e alguns projetos para se inspirar.

Cobertura
vidrode

Grupo OC
Realce
sem ponto
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Cobertura

Habitat Neutro Verde laminado: 

Residência São Paulo

A cobertura de vidro tem conquistado espaço por seu 
grande valor estético e conforto proporcionado. É 
um perfeito modo de cobrir uma área externa, pois 

amplia ou une ambientes, ao mesmo tempo que permite a 
passagem da luz solar, porém, protegendo o local, móveis 
e objetos de intempéries naturais como vento e chuva. Sua 
estrutura pode variar em cores e materiais, como alumí-
nio e aço inox. Os vidros também podem ser escolhidos de 
acordo com necessidade do cliente, podendo proteger o 
local dos raios solares e proporcionar isolamento do som.  

Apesar da variedade de vidros, em qualquer cobertura, 
marquise e claraboia deve ser  aplicado pelo menos o vi-
dro laminado de 8 ou 10mm. “O vidro laminado consiste 
em duas ou mais peças de vidro comum com uma pelí-
cula de polivinil butiral (PVB ) entre elas, pois, se houver 
quebra na cobertura de vidro, esta película impede que o 
vidro caia, continuando prezo e evitando acidentes”, ex-
plica Glaucia Galvão, diretora da Imagem Vidros Decor. A 
Norma Técnica NBR7199 também indica o vidro aramado, 
considerado um vidro de segurança por possuir uma rede 
metálica de malha quadriculada incorporada à sua massa. 

Grupo OC
Realce
Residência em São Paulo utiliza vidro Habitat neutro verde laminado(acho que a legenda pode ser mais discreta por nao ser tão representativa, nao tenho nem a espessura)
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tendências e tecnologia

Os vidros reflexivos utilizados neste projeto do 
Studio Cris Paola são laminado e temperado de 
6mm, com efeito de melhoria térmica e permi-
tindo uma melhor acústica, na cor incolor e liso, 
fixados com sistema de perfis de alumínio. A pro-
posta era transformar a varanda de 90 m² em um 
espaço para receber amigos para um churrasco. 
Na área da piscina, foi colocado um teto retrátil 
para controlar a entrada de luz.  

Há algumas variações de uso do laminado e possibilidades 
múltiplas. A PKO, por exemplo, oferece duas composições 
diferentes: o insulado-laminado e o temperado-laminado. 
No vidro insulado é incluído entre suas lâminas uma câma-
ra de ar que ainda recebe uma dupla selagem, que torna 
o produto um excelente isolante térmico e acústico. A em-
presa oferece ainda o vidro insulado triplo e vidro insulado 
defasado em até quatro lados. O temperado-laminado re-
úne os benefícios dos vidros laminados e temperados, au-
mentando a segurança. Uma novidade da PKO no assunto é 
Sentryglass®, desenvolvido através de uma nova técnica de 
acabamento dos vidros, ideal para projetos com bordas ex-
postas, pois, devido a um processo de beneficiamento mais 

Valor agregado
moderno, elas ficam mais lisas, uniformes e transparentes. 

Além dessas características de beneficiamento, é possível 
acrescentar outras utilidades nos vidros como controle 
solar ou autolimpante. O vidro autolimpante recebe uma 
camada transparente de dióxido de titânio (TiO2) na super-
fície externa do vidro, que usa os raios UV (ultravioleta) e 
água para combater os resíduos acumulados com o tempo. 
Já o vidro de controle solar é formado a partir da deposição 
de camadas metalizadas em uma das suas superfícies, que 
reduzem a passagem dos raios do sol por meio do vidro, 
garantindo maior conforto térmico aos ambientes e melhor 
controle da luminosidade. 

Nesta cobertura retrátil motorizada a Imagem Vidros 
Decor aplicou vidro cristal laminado incolor de 8mm, 
e na parte fixa do lado da churrasqueira laminado 
refletivo habitat cinza. A cobertura foi estruturada 
por tubos de ferro zincado e pintado de branco, nas 
medidas 6X2 e travessas 4X2 Pol” parede de 3mm, 
chumbado em alvenaria e soldado nos vigamentos 
de ferro existente. Foram utilizadas também na obra, 
localizada no Morumbi, em São Paulo, borracha de 
neoprene, calha para captação de água de ferro gal-
vanizado e rufos na pintura eletrostática branca. Para 
acabamento e vedação foi utilizado silicone neutro 
Dow Corning 791. A automação da cobertura automá-
tica foi instalada através de dois motores redutores 
industriais, dois trilhos de fuso de 5,50m de curso um 
painel eletrônico de comando industrial com inversos 
de frequência e controle de velocidade, controle de 
força, controle de aceleração e desaceleração.

Grupo OC
Realce
é o

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
vírgula
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tendências e tecnologia

A Coelho Metal instala coberturas 
em vidro e em policarbonato. Es-
tas obras são com vidros lamina-
dos 8mm, em uma estrutura mais 
robusta para suportar o peso do 
material. As esquadrias são de alu-
mínio com estrutura de alumínio 
tubular “pinçadas”.

Esta obra da Imagem Vidros Decor em Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro, recebeu cobertura 
retrátil em estrutura de alumínio com pintura 
eletrostática branca com tubos retangulares de 
4x2 e 6x2 pol”, parede de 1/8, fixada com para-
bolts de 4 polegadas, parafusos de aço inox, re-
bites na cor da estrutura, borracha de Neopre-
ne para acomodação dos vidros , calhas e rufos 
com pintura eletrostática. Para acabamento e 
vedação a equipe de instalação utilizou silicone 
DowCorning 791. A cobertura tem três abertu-
ras, acionadas com controle remoto. 



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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A obra do Centro Cultural Banco do 
Brasil Minas Gerais recebeu Vidro 
Insulado (duplo) laminado refletivo 
prata de 24mm de espessura. 

O policarbonato também é um material muito empregado 
em coberturas por seu peso, rápida instalação e, princi-
palmente, custo menor. Porém, o material possui transpa-
rência muito menor que a do vidro, com uma transmissão 

de luz de apenas 53 % no caso da telha translúcida. Dife-
rentemente do vidro, o policarbonato não promove um 
bom isolamento térmico e acústico. 

Cobertura de policarbonato

No Sesc de Santos foi utilizado vidro laminado 
refletivo prata de 10mm em uma estrutura de 
alumínio com pintura eletrostática bege, fixa-
da com parafusos aço inox e vedada interna e 
externamente com silicone DowCorning 983. 

Cobertura da Imagem Vidros Decor na Cháca-
ra Klabim, em São Paulo, foi feita em alumínio 
com pintura eletrostática preta, vidro lamina-
do refletivo prata de 8mmm,  parafusos de 
inox e silicone dow corning 791. 

Grupo OC
Realce
em Belo Horizonte (MG)

Grupo OC
Realce

Grupo OC
Realce
eliminar
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pergunte ao professorpergunte ao professor

Por Jotanael Moreira

POR QUE PRECISO  
SABER FAZER 
CÁLCULOS 
E PROJETOS?

Muitos vidraceiros acreditam que já sabem fazer as 
medições e não entendem a importância deste 
conhecimento de forma mais aprofundada. Gran-

des vidraçarias costumam ter profissionais para cada fun-
ção, um para projetar, outro para instalar. Entretanto, a re-
alidade mais comum é aquela vidraçaria menor em que o 
proprietário faz tudo, atendimento, orçamento, medição e 
instalação. São recorrentes projetos e especificações erra-
das que atrasam o trabalho do vendedor da fabricante ou 
distribuidora, adiam a obra do vidraceiro e deixam o clien-
te final insatisfeito com o não cumprimento dos prazos, 
todo um retrabalho e transtorno que pode ser evitado.

Para um pedido não voltar o profissional tem que, primeiro, 
fazer as medições e cálculos corretamente. É importante ter a 
mão as ferramentas de medição – metro, trena, trena a laser, 
nível a laser (mangueira de nível para casos em que o nível a 
laser não alcança), transferidor de grau, esquadro, prumo de 
parede e prumo de centro. Todas são necessárias e devem 
ser levadas ao cliente, pois uma complementa a outra depen-
dendo da situação. E, claro, saber utilizá-las. Parece óbvio, 
mas muitos instaladores não sabem usar corretamente estes 
instrumentos e não sabem fazer a medição correta do vão. 

No meu curso de Projetos, elaboração de Medidas e 
Folgas, antes da aula faço um questionário de questões 
para entender o nível de cada aluno e direcionar a aula 
corretamente. Muitos ainda não têm segurança em os 
fazer os cálculos, não é só medir, o profissional sente 
se seguro e erra muitas vezes, acontecem muitas falhas 
por erros de contas. A autoconfiança demais atrapalha, 
se você não sabe fazer o projeto, não vai saber o que 
pode instalar. Para isso, é preciso também conhecer as 
normas para saber quando especificar um vidro lamina-
do, por exemplo. Na apostila do curso também coloco 
as partes mais importantes das normas técnicas em uma 
linguagem mais clara e didática. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GW10AF1 Anuncio GW Meia pg.pdf   1   15/12/16   17:00

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
eliminar

Grupo OC
Realce
se sente

Grupo OC
Realce



www.vidroimpresso.com.br  79

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GW10AF1 Anuncio GW Meia pg.pdf   1   15/12/16   17:00



80  www.vidroimpresso.com.br

Lápis 
CarpinteiroCanetas

Canetas Trena Laser

Esquadro
Combinado

Linha Pedreiro
Prumo
Centro

Trena de Fita

Prumo
Parede

Goniômetro/
Transferidor

Fita Crepe

Nível Laser

Prancheta

Calculadora

FERRAMENTAS 

Ao visitar o cliente para fazer as medidas, tenha em 
mãos os seguintes itens: prancheta para apoiar a fo-
lha A4, folha com a logomarca da empresa, lapisei-
ra 0,9, lápis de carpinteiro, caneta esferográfica azul 
para fazer anotações gerais, caneta vermelha para 
anotar os detalhes, trena fita ou digital, prumo de en-
costo (com ele você encontra o lado do vão que está 
fora de prumo) e prumo de centro (ajuda a encontrar 
o eixo de vãos fora de esquadro), fita crepe (para rea-
lizar marcações na parede sem riscá-la). Vale ressaltar 
que ferramentas de qualidade são essenciais, utilize 
apenas ferramentas aferidas. Há trenas de má quali-
dade que interferem no resultado do trabalho, assim 
como outros instrumentos. 

Grupo OC
Realce
eliminar
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transglass.com.br | transglass@transglass.com.br 
Telefone: () - |     Celular () -

TRANSPORTE E IÇAMENTO
DE VIDRO SEM RISCO!

EXCELÊNCIA EM 
TRANSPORTE

TRANS

GLASS

Telefone: () - |     Celular () -

TRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTOTRANSPORTE E IÇAMENTO
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MEDIDAS 

Tire primeiro as medidas do vão com a trena e, com o auxílio de outros instrumentos. É importante ter todas as 
ferramentas, pois um determinado instrumento pode não ser suficiente em uma situação específica. É comum 
ter um vão “torto”, com diferença de medidas de um lado em relação ao outro. As medidas de cada lado e o 
esquadro nos cantos irão indicar esta falha. Um erro muito comum é utilizar a menor medida, mas para não 
haver falhas na medida do  vão. Ao fazer as medições concentre-se ao máximo, evite distrações como o celular.

CÁLCULOS

Na hora de repassar este dado ao projeto, e preciso 
aplicar as folgas corretas para que a instalação final 
fique em conformidade e também sua estética seja 
de acordo ao solicitado pelo cliente final, lembra-
mos que esteja dentro das normas nossos cálculos.

PROJETO

Um projeto feito da maneira correta evita retra-
balho, perdas do vidro que precisa ser refeito, 
atrapalha o fornecedor, gera prejuízos e trans-
tornos para o cliente que tem que esperar um 
prazo maior que o previsto e atraso para con-
clusão da obra. O que acontece são projetos en-
viados ao vendedor em não conformidade, sem 
código de fechadura, dobradiça, diâmetro de 
furação, sem puxador e indicador da cor e tipo 
de vidro. O pedido fica parado até o vendedor 
conseguir contato e corrigir as especificações. O 
projeto pode ser feito a mão mesmo, não pre-
cisa de programas especiais como o autoCAD, 
Corel e outros. Basta um gabarito de arquitetura 
e um pouco de habilidade. O importante é fazer 
as medidas e cálculos corretamente.   

Grupo OC
Realce
eliminar vírgula

Grupo OC
Realce
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Você sabia...
Que a Schlegel tem uma linha de guarnições
ecológicas e recicláveis a base de PVC?

V-Lon Schlegel. A vedação ideal para o seu projeto.

Anos

10

Garantia contra
rompimento

Seguindo os novos padrões Schlegel de qualidade para materiais 
extrudados, o EcoPDM passa a se chamar V-Lon. A marca V-Lon é 
utilizada mundialmente para materiais extrudados em PVC. Com isso o 
produto ganha uma qualificação internacional além da versatilidade de 
formas e cores, podendo ser usado para envidraçamento e em todos os 
tipos de esquadrias.

Sendo feito à base de látex sintético e PVC, o V-Lon Schlegel é 100% 
reciclável, conferindo sustentabilidade ao seu projeto; é resistente a todos 
os produtos de limpeza domésticos e ainda não propaga chamas. E temos 
ainda a modalidade V-Lon Cristal, ideal para fechamento de sacadas e 
áreas envidraçadas. 

RESISTENTE AO 
ENVELHECIMENTO

RESISTENTE
AOS RAIOS UV

5 ANOS
DE GARANTIA

100%
RECICLÁVEL

VARIEDADES 
DE CORES

QUALIDADE TÉCNICA 
CONFORME NBR 13756

contato@schlegel.com
(19) 3045-4500 www.schlegel.com

Dureza

60 70
65

10

Resistência
á tração

7
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ACESSÓRIOS PARA VIDRO

ACESSÓRIOS PARA GUARDA-CORPO

WR GLASS

(11) 0800-038-6277

www.wrglass.com.br

ACAV

(19) 3274-1717

www.acavacessorios.com.br

LANDY KITS

(11) 4677-2800

www.landykits.com.br

Pág. 45

ALUMITEM

(11) 5816-7006

www.alumitem.com.br

Pág. 81

Pág. 67

Pág. 39

Pág. 79

R.SABATINI

(12) 3833-4634

www.rsabatiniresinas.com.br

ML ROLAMENTOS

(21) 3807-0566

www.mlrolamentos.com.br

INDUSTRIA STAR

(11) 3370-0289

www.industriastar.com.br

BRASIL GLASS RIO

(21) 3445-0400

www.brasilglassrio.com.br

Pág. 85

HS ENVIDRAÇAMENTO

(11) 2084-0674

www.hsenvidracamento.com.br

Pág. 75

BASE HOME SOLUTIONS

(54) 3022-9600

www.basehs.com.br

Pág. 71

SCHLEGEL INTERNATIONAL

(19) 3045-4500

www.schlegel.com

Você sabia...
Que existe uma guarnição transparente e 
adesiva para aplicação em juntas secas?

Conheça o V-Lon Cristal Schlegel. A vedação ideal para o seu projeto.

A vedação adesiva, completamente transparente, extrudada à 
base de PVC, indicada para o fechamento de sacadas, boxes e 
áreas envidraçadas em geral. Fabricada por uma das maiores 
especialistas em vedação termoacústica do mundo.

19 3045 4500 | www.schlegel.com.br

Anos

10

Garantia 
contra

rompimento

Anos

3

Garantia 
contra

amarelamento

.com/schlegel.americalatina

O Novo V-Lon Cristal reúne durabilidade 
e confiabilidade, garantindo proteção, 
conforto e estética para cada projeto.

Pág. 71

SANDRO ACESSÓRIOS

(22) 2646-7954

sandroacessorios.com.br

Pág. 85

ROAPLAS

(11) 2606-9797

www.roaplas.com.br

Pág. 23

Pág. 83

LUDUFIX

(11) 2092-2128

www.ludufix.com.br

Pág. 77

acesse: vidroimpresso.com.br/fornecedores/

Pág. 7

ADERE

(19) 2104-0700

www.adere.com.br
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Pág. 87

Pág. 69

KIT DE INSTALAÇÃO 

ALCLEAN

(11) 4144-9090

www.alclean.com.br

IDEIA GLASS

(11) 3016-9300

www.ideiaglass.com.br

Págs. 2 e 3

MÁQUINAS

STYLO FERRAGENS

STOCKFER

(41) 3538-4004

(41) 3538-4004

www.styloferragens.com.br

Págs.31

METTALLFLECK

(41) 3289-7755

www.mettallfleck.com.br

GR2 GLASS

(19) 3792-0809

www.gr2glass.com.br

GW GLASS

GR GUSMÃO REPRESENTAÇÕES

(11) 4121-7658 

(11) 3998-2020

www.gwglass.com.br

www.gusmao.com.br

Pág. 83

Pág. 11

POTENCIA DIAMANTE

(11) 2922-9000

www.potenciadiamante.com.br

Pág. 53

FERRAGENS PARA VIDRO

AL INDUSTRIA

(11) 2137-7300

www.alindustria.com.br

Pág. 59

FVT ACESSÓRIOS

(11) 4229-0478

www.fvtacessorios.com.br

Pág.85

POLIVIDROS

0800 644 0111

www.polividroscomercial.com.br

Pág. 37

TEMPERMAX

(11) 3238-9999

www.tempermax.com.br

Pág. 53

AWG

(11) 3637-1198

www.awglass.com

Pág.79

FERRAMENTAS DIAMANTADAS

CANALTEC

(11) 4412-8700

www.lojacanaltec.com

Págs. 83

www.mundialvidros.ind.br

MUNDIAL VIDROS

(11) 4771-2580 Pág. 49

DIVIBRAS

(11) 3922-2448

www.divibras.com.br

Pág. 57

DIVINAL VIDROS

(11) 2827-2966

www.divinalvidros.com.br

Págs.49

MULTIMETAIS

(22) 2527-1908

www.multimetais.ind.br

BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDRO

CYBERGLASS

(11) 2914-7211

www.cyberglass.com.br

Pág. 47
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FASS

(14) 3471-5344

www.fass.ind.br

Pág. 85

PORTAS AUTOMÁTICAS

PRIME PORTAS

0800 600 6014

www.primeportas.com.br

Pág. 77

SOFTWARES

CORTE CERTO

(11) 3673-1119

www.cortecerto.com

Pág.89

TRANSGLASS

(11) 2236-4195

www.transglass.com.br

Pág. 79

TRANSPORTE DE VIDRO

PINTURA EM VIDROS

VIDRO IMPRESSO

SAINT-GOBAIN GLASS

0800-125-125

br.saint-gobain-glass.com

4º capa

UBV VIDROS

 0800-709-0710

www.vidrosubv.com.br

Pág. 9

PAINT GLASS

 (11) 2533-8650

www.paintglass.com.br

REBOLOS PARA POLIMENTO

SILICONES E SELANTES

ARBAX

(11) 2965-9110

www.arbax.com.br

QUALISIL

(11) 3508-9988

www. qualisil.com.br

Pág. 53

MERON

11 3658-5357

www.molasmeron.com.br

Pág. 87

MEGA X ALUMINIOS

(43) 3154-5757

mega-x.ind.br

Pág. 65

Pág. 81

ALUSUPRA

0800-601-3473

www.alusupra.com.br

PERFIS DE ALUMÍNIO

PELICULAS PARA VIDROS

GT5 FILM

(11) 3976-7300

gt5filme.com.br

Pág. 65

MOLAS

BONNADIO

(11) 4207-6161

www.bonnadio.com.br

Pág. 87

VETRO MÁQUINAS

(11) 5041-6688

www.vetromaquinas.com.br

Pág. 17 e 89

MOGK

(47) 3323-5844

www.mogk.com.br

Pág. 69
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vidro e design

Estrutura futurista
O edifício de 16 andares da empresa de au-
tomação alemã Festo, criadora de fantásti-
cos projetos de engenharia, tem agora uma 
nova arquitetura, com um design inovador 
que vai de encontro com a desenvolvedora 
de tecnologia. Os 8.500 m 2 de fachada do 
Centro de Automação Festo, localizado no 
sul da Alemanha, receberam painéis de vi-
dro inteligente, com um conjunto de tecno-
logias, que protegem o interior da luz solar 
excessiva e controla o nível de opacidade 
e calor, proporcionando conforto aos 400 
usuários. Cerca de 1.000 m 2 de vidro regu-
lável também desempenham o seu papel na 
estrutura futurista do edifício. Utilizado em 
441 janelas de ventilação paralelas, o vidro 
permite uma visão desobstruída para o exte-
rior em todos os momentos. O projeto, fina-
lizado em julho do ano passado, foi elabo-
rado pelo escritório rchitekturbüro Jaschek.

Grupo OC
Realce
2 junto e sobrescrito

Grupo OC
Realce
eliminar vírgula

Grupo OC
Realce
2 junto e sobrescrito

Grupo OC
Realce
architekturbüro



CURSO PARA VIDRACEIROS

NOVAS 
TURMAS PARA 

MARÇO 

MATRÍCULAS
ABERTAS

CONHEÇA OS CURSOS DA VIDRO IMPRESSO  
CURSOPARAVIDRACEIRO.COM.BR 

FORMAS DE PAGAMENTO: Boleto Bancário Cartão Pagseguro Depósito Identificado

Compra 100% segura PARCELE EM ATÉ 3X SEM JUROS NO CARTÃO

Informações

(011) 2628 6206
WhatsApp

(011) 95022 6469

Realização

SEJA UM PROFISSIONAL DE 
SUCESSO, TENHA ALTOS GANHOS! 

ApoioParceiros
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