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Informação
qualificada
O trabalho de produção de O Vidroplano não se dá apenas a cada mês. Queremos sempre que diferentes edições da revista conversem entre si, trazendo mais informações a respeito de temas abordados anteriormente.
Em dezembro, temos mais um exemplo disso: o uso de
vidros de valor agregado em residências volta à pauta,
após aparecer em nossas páginas em outubro e novembro, desta vez para apresentar um ponto de vista de fora
do mercado vidreiro. A partir da página 54, conheça o
trabalho da Construtora Laguna, empresa que aposta
em produtos de alto desempenho em um segmento que
ainda não se rendeu totalmente a esses materiais. Tem
bastante coisa para aprendermos nessa reportagem,
incluindo a importância de levar conhecimento sobre
vidros também aos consumidores finais.
Outros destaques são o “Para sua vidraçaria”, com uma
matéria comentando o trabalho e os cuidados com vidros pintados, e a estreia da seção “Aqui tem vidro!”, que
mostra em detalhes aplicações que fogem daquelas às
quais estamos acostumados a ver na construção civil.
E não poderíamos fechar o ano sem uma retrospectiva
dos principais fatos ocorridos em 2021 em nosso mercado. Confira na página 22.
Um ótimo final de ano para você, leitor de O Vidroplano!
Que em 2022 a revista continue levando a todo o setor o
melhor conteúdo vidreiro brasileiro.
Boas festas!
Iara Bentes
Editora de O Vidroplano
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editorial

Reflexão e
retrospectiva
“Então é Natal e o que você fez?”, pergunta uma tradicional canção desta época do ano.
Enquanto nos despedimos de 2021, é inevitável traçar um retrospecto. O setor vidreiro teve
um ano dinâmico, pautado principalmente pelos bons resultados da construção civil. Depois
de um primeiro semestre positivo, sentimos uma retração importante no consumo do nosso
material a partir da segunda quinzena de outubro. A pressão de custos continua alta, com
reajustes nos principais insumos da nossa cadeia, bem como em serviços. Tudo isso levanta
dúvidas sobre o que esperar de 2022.
E se o ano foi agitado nas processadoras, o mesmo podemos dizer da Abravidro. Em
2021, a entidade trabalhou ativamente na defesa dos interesses do setor. Tivemos renovação do antidumping do float, atuação junto ao Ministério da Economia para reduzir a cota de
importação de vidros processados para uso em painéis solares com redução tarifária, resultados positivos na pesquisa da Substituição Tributária em São Paulo, com índices de MVA
entre os cinco mais baixos da construção civil depois de muitos debates, acompanhamentos das discussões de modernização do modelo regulatório do Inmetro, entre outros temas.
No campo das normas técnicas, o ABNT/CB-37 está revisando as normas dos vidros temperados e laminados e avaliando a adoção da ISO 9050:2003, que trata de transmitância solar do
vidro, como norma brasileira. A comissão também trabalhou intensamente para a publicação
da ABNT PR 1010 – Aplicação e manutenção de vidros na construção civil, primeira prática recomendada do setor da construção civil. Além disso, acompanhamos diversas discussões relacionadas ao nosso material e outros temas de interesse em outros comitês e outras esferas.

Cris Martins

Já na qualificação de mão de obra da cadeia de processamento, ampliamos a oferta de
cursos online disponíveis para os funcionários das associadas da Abravidro para mais de 350
opções. Além disso, os módulos de Especialização Técnica – corte, lapidação, serigrafia e têmpera e o já consagrado PPCPE – tiveram a segunda maior demanda desde o seu lançamento,
em 2011, com mais de 700 alunos treinados no ano. E o mercado pode aguardar novidades
nesta área em 2022!
E se no final deste ano tivemos a retomada de eventos presenciais, a expectativa para
os próximos 12 meses é alta, com a volta de GPD, Glass South America, Glasstec e, claro, a
aguardada 15ª edição do Simpovidro.
Aproveitando o clima positivo, desejo aos nossos associados e amigos do setor vidreiro
boas festas e um Ano-Novo de muito trabalho e prosperidade para todos nós!

José Domingos Seixas
Presidente da Abravidro
seixas@abravidro.org.br

revista o vidroplano
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na web

Bombou na rede

Instagram

Novo centro de pesquisa
da Astrazeneca
é totalmente
revestido de vidro

Facebook

As notícias do setor
no “Fique Por Dentro”
de novembro

LinkedIn

PIB da indústria de
transformação em queda,
enquanto o da construção sobe

Esteja com a Abravidro nestes canais:
youtube.com/
abravidro
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instagram.com/
abravidro

facebook.com/
Abravidro

linkedin.com/
company/abravidro

Pra você!

Ouça o VidroCast
de dezembro!

Você tem o costume de ouvir podcast? Ele é
semelhante a um programa de rádio, mas tem a vantagem
de ser ouvido a qualquer momento, seja no celular ou
computador. A Abravidro também tem um podcast: o
VidroCast, produzido mensalmente e disponível um dia
útil antes da divulgação da versão digital de O Vidroplano.

Já baixou o app de
O Vidroplano?

Com esse aplicativo, disponível na Apple Store e Google Play,
você pode acessar, gratuitamente, todas as edições da revista
em seu smartphone ou tablet.

Assine a newsletter
da Abravidro!

Basta preencher o formulário no rodapé do site da Abravidro
para receber, semanalmente, em seu e-mail, as notícias mais
relevantes do nosso setor.

www.abravidro.org.br

revista o vidroplano
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na web

Pra você!

Os conteúdos de
nosso portal mais
acessados em 2021

2021 foi mais um ano atípico devido à pandemia da
Covid-19. Eventos presenciais foram cancelados e o setor
vidreiro teve de seguir na toada de 2020, reinventando-se.
Apesar do momento de incertezas, a Abravidro continuou
produzindo o melhor e mais completo conteúdo sobre
o mercado de vidros planos. Este ano desafiador está
chegando ao fim e nós apresentamos quais conteúdos
publicados ao longo dos últimos doze
meses mais atraíram a atenção dos
internautas.
Divulgação

Série sobre
esculturas de vidro
ganha especial
de Natal

Quem curte séries vai gostar de saber que a
Netflix já disponibilizou o especial de Natal de
Vidrados, competição de sopradores de vidro (no
caso, oco) que conquistou telespectadores ao
redor do mundo. Nos Estados Unidos, na semana
de 25 a 31 de janeiro deste ano,
Vidrados foi a 4ª série mais
vista da Netflix, alcançando 438
milhões de minutos assistidos.
Divulgação
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CALEIDOSCÓPIO
DADOS & FATOS

A construção vai bem,
obrigado
Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) nacional registrou mais uma queda no terceiro trimestre, de 0,1%, o segmento de construção civil acumula bons números em 2021. Segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o setor cresceu 3,9% no período. No
mesmo levantamento, o resultado da indústria
de transformação foi de -1%.

Entraves para o crescimento

Cadê os insumos?

A produção da indústria brasileira registrou

Em 18 dos 25 setores da indústria de transfor-

queda de 0,6% em outubro em relação a se-

mação consultados pela Confederação Nacio-

tembro, segundo a Pesquisa Industrial Mensal

nal da Indústria (CNI), mais de dois terços das

- Produção Física (PIM-PF), do IBGE. A retração

empresas afirmaram que, mesmo negociando

foi maior do que os especialistas imaginavam

valores acima dos habituais, está mais difícil

e deixa o segmento 4,1% abaixo do nível pré-

obter insumos no mercado doméstico ou por

-pandemia. Segundo o FGV Ibre, a combina-

meio de importação. Além disso, mais da me-

ção de gargalos nas cadeias de produção, cri-

tade das indústrias avaliam que tal desajuste

se hídrica e inflação alta eleva o pessimismo

só terá fim a partir de abril de 2022.

do setor industrial para os próximos meses.

Abravidro

RETROVISOR

Nascimento da Adevibase
Há 11 anos, a edição de dezembro de 2010 de O Vidroplano noticiava que, em uma reunião organizada pela Abravidro no dia 23
de novembro, em Salvador, ficou acertada a criação de uma associação de empresas vidreiras da Bahia e Sergipe. Mais tarde, essa
entidade foi batizada como Adevibase, associada à Abravidro.
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FIQUE POR DENTRO

3 tendências que impactarão
seu negócio em 2022
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
listou tendências que devem impactar a gestão em 2022. Vamos a algumas delas:
•

Expansão e adoção da cultura de dados: há cada vez mais empresas que oferecem soluções para que outras companhias adotem
a cultura de dados, organizando todos os processos, estratégias e
métricas em informações reais e se baseando nelas para guiar a
tomada de decisão, direcionar os objetivos e metas do negócio;

•

Servidores em nuvem: já são utilizados e estão entre as principais
tendências para o próximo ano. A expectativa é de que sejam aprimorados;

•

Busca por serviços personalizados: fornecer um atendimento de qualidade, personalizado, que vá de encontro
com o que o público-alvo busca, é fundamental. E, para isso, conhecer plenamente seus consumidores pode
ser a chave para o sucesso. Portanto, é preciso pensar em desenvolver boas estratégias de marketing para que
esse fator se concretize.

ERRATA
Na seção “Arquitetura & Design” de outubro, a matéria sobre obras residenciais com vidros de controle
solar teve duas fotos invertidas. A imagem da Casa JJ saiu no lugar da imagem da JR&M House – e
vice-versa. Abaixo, segue a indicação correta dos projetos.
CASA JJ

Felipe Petrovsky

JR&M HOUSE

Eliane Pereira

revista o vidroplano
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Mundo do vidro

]

Reforma do
C2 adiada

]
Divulgação Cebrace

A Cebrace anunciou o adiamento da reforma do forno C2, localizado em sua
unidade fabril de Caçapava (SP). A manutenção preventiva, que seria realizada
agora em janeiro, passou para março.
Segundo a fabricante de float, a mudança se dá em virtude dos efeitos duradouros da pandemia, ainda responsável por
ocasionar atrasos nas entregas de insumos e matéria-prima para o setor da
construção em todo o Brasil.

]

Da Itália
para o Brasil

]

A Bavelloni do Brasil, distribuidora oficial da multinacional italiana em nosso país, anunciou em novembro o pleno funcionamento de sua nova sede na cidade de São Bernardo
do Campo, região do ABC paulista. Teodoro Baldassarre, ex-gerente regional da Glaston
na América do Sul, é o diretor da filial. A divisão nacional da empresa, estabelecida este ano, tem como
objetivo atuar junto aos
clientes para orientá-los
na escolha das máquinas
e ferramentas Bavelloni,

Entre em
contato com
a Bavelloni
do Brasil pelo
WhatsApp:

além de oferecer assistência qualificada e reposição
local de peças.
revista o vidroplano
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Mundo do vidro
Fotos: Kamila Rangel

2

1

]

Vidros na
Casa Cor ES

]

A edição 2021 da Casa Cor Espírito Santo foi realizada
de 6 de outubro a 28 de novembro na cidade de Vila Velha.
A processadora capixaba Viminas Vidros Especiais forneceu vidros e espelhos a aplicações de destaque em nove
ambientes da mostra, bem como para as divisórias que separavam um do outro.
Vários desses espaços chamaram a atenção pelo uso
de peças de controle solar. Esse foi o caso, por exemplo, da
Suíte Desconecte-se, assinada pela designer de interiores
Luciana Mara Mussi. O ambiente contou com janelas pivotantes de Habitat Refletivo Champanhe (1), da Cebrace. O

3

conforto térmico também foi valorizado na Suíte do Bebê,
da arquiteta Luryê Vescovi, com uma janela com vidros Habitat Neutro Incolor temperado (2).
A Suíte da Filha, projetada pela arquiteta Bia Margon,
também tem janelas pivotantes com Habitat Neutro Incolor
no espaço do quarto, enquanto o banheiro exibiu um boxe
de temperado incolor e espelhos prata com iluminação
indireta (3) – todos da Cebrace. Uma peça grande desse
mesmo tipo de espelho foi aplicada na Sala de Jantar (4),
do arquiteto Renzo Cerqueira, trazendo ao local a sensação
de amplitude e espaço aberto.
4
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]

Aposta na
energia solar

]

A Santa Rita Vidros Especiais, de São José (RS), instalou
532 painéis fotovoltaicos nos galpões de sua unidade.
Fotos: Divulgação Santa Rita Vidros Especiais

Segundo a processadora especializada na produção de
vidros laminados, o objetivo é tornar-se uma empresa
ecologicamente correta e gerar sua própria energia por
meio de fontes renováveis, após ter observado a posição solar privilegiada da região. A Santa Rita informa
também que seu sistema fotovoltaico gerará cerca de
266 mil kWh por ano – com isso, a fábrica deixará de
emitir, aproximadamente, 30 t de CO2 por ano, o equivalente a 4 mil árvores.

]

Fotos: Divulgação Color Vidros

]

Novas opções
para decoração

1

A Color Vidros lançou recentemente duas estampas exclusivas para o segmento de vidros pintados. A
Aço Corten (1) traz para o nosso material um aspecto
visual do aço corten (tipo de aço de tonalidade vermelho-ferrugem), tendência no segmento de decoração,

2

e oferece uma opção atrativa para o revestimento de
paredes e mobiliários. Por sua vez, a coleção Fino Traço (2), apresentada no ambiente Conceito H (assinado
pela arquiteta Mariana Oliveira) da mostra Campinas
Decor 2021, tem traços finos e delicados, gerando certa sensação diferenciada ao tocar a superfície do vidro
e permitindo mesclar duas cores em uma mesma estampa, além de proporcionar acabamento fosco e brilhante na mesma peça.

revista o vidroplano
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Mundo do vidro

]

Novidade
na cozinha

]

A Franke lançou o cooktop de indução Maris
FMA 804. O produto, de vitrocerâmica na cor
preta, confere praticidade, elegância e facilidade na sua limpeza. A novidade conta com
bloqueio de segurança e indicador de calor
residual, de forma a proporcionar segurança
total no seu manuseio e reduzir os riscos de
queimadura em contato com sua superfície,
além de uma zona flex de cocção que permite o uso de diferentes formatos de panela,
inclusive ovais ou retangulares.
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Qualificação
em alta em 2021

Amorim Leite

Mesmo com a pandemia, empresas buscam e frequentam
módulos da Especialização Técnica Abravidro

A
18
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necessidade de evitar aglomera-

voltaram a procurar meios para capacitar

ções levou à interrupção de mui-

suas equipes.

tos cursos e eventos em 2020.

Saiba a seguir o que essa busca por

Porém, em 2021, as atividades presenciais

qualificação sinaliza em relação ao merca-

foram retomadas aos poucos, seguindo os

do e o interesse das processadoras em co-

devidos cuidados em relação à pandemia.

nhecimentos que permitam um aumento

Com isso, as empresas vidreiras nacionais

na sua produtividade, além dos resultados

• www.ovidroplano.com.br

Amorim Leite

que o conteúdo aprendido com a Especia-

geração de dirigentes e gestores come-

lização Técnica Abravidro trouxe para elas.

çou a perceber necessidades – tanto dela
mesma como de seus clientes diretos e do

Adaptação ao “novo normal”

consumidor final – que não identificavam

Segundo a Abravidro, 2021 foi o 2º me-

até então, estimulada principalmente pe-

lhor ano na quantidade de módulos con-

las mudanças e consequências do ‘novo

tratados desde que a especialização foi

normal’, que os agarrou pelo pescoço”.

criada, em 2011. Confira os números:

•
•
•

Segundo Cláudio, é a percepção da

36 empresas atendidas;

necessidade de se adaptar a esse novo

Mais de 700 alunos treinados;

cenário que permite a uma empresa ser

165 módulos aplicados (incluindo as

capaz de se transformar. “Dessa forma, é

três turmas de PPCPE, realizadas na

possível identificar e promover ações de

sede da Abravidro em junho, agosto

melhoria, correção ou mesmo disrupção

e outubro).

com paradigmas que já não se mostram
mais corretos; isso proporciona ganhos na

A que se deve a retomada da procura

eficácia e eficiência da produção.”

por qualificação? Cláudio Lúcio da Silva,

Assim, o instrutor técnico da Abravi-

instrutor técnico da Abravidro e um dos

dro considera que a busca das processa-

maiores especialistas brasileiros no be-

doras por capacitação mesmo durante a

neficiamento do vidro, responde: “A nova

pandemia – e talvez até por consequência

revista o vidroplano
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dela – pode ser um sinal positivo para o
nosso setor. “Mesmo em face de um ano
atípico, a procura pelos módulos da Especialização Técnica Abravidro em 2021 foi
bastante satisfatória. Essa qualificação é
importante não apenas para a retomada
do mercado após a pandemia, mas também para atender todas as necessidades
e demandas atuais das empresas.”
Fotos: Divulgação Abravidro

Efeitos do
conhecimento
Veja o que algumas empresas que
contrataram os módulos da Especialização Técnica Abravidro em 2021
têm a dizer sobre os resultados alcançados:
“O conteúdo apresentado nas aulas é
fundamental em um processo de beneficiamento de vidro. Após os treinamentos, iniciamos reformulações
em nossos processos e já estamos
sentindo melhora em nossa produtividade. O instrutor responsável pela
Especialização Técnica Abravidro
conhece profundamente os temas e
consegue nos transmitir esse conteúdo de forma clara e completa.”
Wagner Lima, gerente-geral da Blue
House (Brasília, DF)
“O mercado vidreiro está sempre
em evolução; quem não se prepara,
ficará parado no tempo. Há sempre
uma oportunidade para aqueles que
buscam a melhoria contínua de suas
equipes e processos. Nesse sentido,
os cursos da Abravidro agregam conhecimento e trazem resultados positivos.”
Valbete da Silva, gerente-comercial
da Pilar Glass (Barueri, SP)
“Adquirimos muito conhecimento,
tanto na teoria como prática. Como
consequência da aplicação desse
aprendizado, percebemos que nossa
produtividade teve um salto exponencial. Recomendamos muito todos
esses módulos, pois eles nos preparam tanto para o presente ajustado
como também para o futuro desconhecido.”
Vinicius Silveira, diretor-executivo
da PV Beneficiadora (Itapetininga,
SP)
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retrospectiva

O Vidroplano relembra os principais fatos
ocorridos no setor em 2021, ano em que a
pandemia seguiu atrapalhando a vida e os negócios

Ainda no aguardo do
“VELHO NORMAL”
2

021 foi um ano intenso para o setor vidreiro. Passamos da euforia pelo aquecimento do mercado no fim de 2020 à cautela pela piora dos indicadores econômicos,
apesar de a construção civil permanecer bem ativa. Por isso mesmo, vale relem-

brar o que de mais importante aconteceu em nosso segmento para, assim, podermos
nos preparar para 2022 – de preferência com a Covid-19 se tornando um assunto cada
vez mais do passado.

JANEIRO
Adeus à filial brasileira

Logo no começo do ano, a multinacional
finlandesa Glaston anunciou o
encerramento das operações de sua
subsidiária brasileira. A fabricante
de maquinários para processamento
afirmou que buscaria fortalecer sua
rede de parcerias na região como forma
de assegurar a continuidade do suporte
a equipamentos e serviços.
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Um brinde ao vidro líquido

Uma equipe de pesquisadores da Universidade
de Constança, na Alemanha, publicou um
artigo comprovando a descoberta de um tipo de
vidro líquido, com elementos estruturais antes
desconhecidos.
A descoberta
pode ampliar
a forma como
entendemos o
funcionamento
de nosso
material.

Mudanças na ST em SP

O governo do Estado de São Paulo publicou
o Decreto 65.471. Com o documento, ficou
estabelecido que os vendedores de mercadorias
adquiridas com substituição tributária (ST) devem
recolher, em transações realizadas desde 15 de
janeiro, a diferença do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) apurado, caso o
valor de venda tenha sido maior que sua Margem de
Valor Agregado (MVA).

Abravidro investe nos cursos online

A entidade ampliou a oferta de cursos a distância para ser utilizada
gratuitamente, pela Internet, por funcionários das empresas associadas.
O número de treinamentos online disponíveis saltou de 40 para quase
350 nas áreas de administração, contabilidade, direito, finanças,
gestão, liderança, idiomas, informática, logística, publicidade,
marketing e também recursos humanos e vendas. Os conteúdos estão
disponíveis em formato de videoaulas e pode-se assistir a eles em
computadores, celulares e tablets.

Atenção aos resíduos

Também desde janeiro, as
empresas em território nacional
que eliminam resíduos (sejam
perigosos ou não) precisam emitir
o Manifesto de Transporte de
Resíduos (MTR), instituído pelo
Ministério do Meio Ambiente
(MMA). No documento devem
constar todos os tipos de resíduo
que a empresa produz, além da
quantidade e informações sobre o
transporte de cada um.

Luto no setor

FEVEREIRO
Novidades na Vivix

Alex Martins assumiu, no início do mês, a função de
gerente-comercial da usina para as regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste. Carioca e graduado em administração
de empresas, Martins já passou por empresas como
Ambev e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e está na Vivix desde o
início das operações da fabricante.

No dia 17, faleceu
Marcos Espíndula,
diretor da Vix Temper
Indústria e Comércio de
Vidros, no Espírito Santo.

Outra perda aconteceu
no dia 21: morreu
Nilson Francisco Sanson,
sócio da Temper Glass,
em decorrência
de um câncer.

MARÇO
Direito renovado

No dia 19, o governo federal anunciou, em publicação
no Diário Oficial, a renovação do direito antidumping
definitivo, por prazo que pode chegar a até cinco anos. A
decisão contempla as importações de vidros float incolores,
com espessuras de 2 a 19 mm, originárias da China, Egito
e Emirados Árabes Unidos e México (para este último,
a medida foi renovada com imediata suspensão de sua
aplicação). Não houve reedição da medida para as compras
realizadas nos Estados Unidos e Arábia Saudita.

Novo sistema de
distribuição

No dia 1º, a Cebrace se tornou
distribuidora exclusiva dos vidros
impressos fabricados pela SaintGobain Glass (SGG) para todo
o território nacional. O objetivo
dessa mudança é adequar a
empresa às demandas do mercado
e ofertar aos clientes portfólio mais
amplo de produtos e serviços.
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MARÇO

ABRIL

Presença no Brasil

A fabricante italiana de
equipamentos para o
processamento de vidros planos
Bavelloni anunciou a abertura de
uma nova filial no País. A unidade passou a ser responsável
por consolidar e expandir a atividade de vendas de novas
máquinas e ferramentas no mercado nacional, além de prestar
suporte e fazer atendimento presencial.

Pausa para reforma

15º Simpovidro
adiado...

Por conta das dúvidas em
relação às condições e
protocolos para a realização
de eventos presenciais que
existiam ainda no começo
do ano, a Abravidro decidiu
remanejar a 15ª edição do
maior encontro vidreiro
da América Latina para o
último trimestre de 2022. “O Simpovidro reúne conteúdo e networking de
toda a cadeia. Diante de tantas incertezas que podem comprometer a efetiva
realização e qualidade do nosso evento, entendemos que a medida mais segura é
o adiamento”, comentou à época o presidente da entidade, José Domingos Seixas.

Ao longo do mês, a Guardian
executou a manutenção
preventiva do seu forno de
Tatuí, interior de São Paulo.
Segundo a usina, esse tipo
de parada, realizado em
média a cada três anos, tem o
objetivo de manter a qualidade
da produção dos produtos
fabricados ali. Além disso,
nenhum impacto foi causado no
fornecimento de vidro aos seus
clientes no período.

Luto no setor

...e também
a Glasstec

Mais importante feira do
setor vidreiro mundial, a
edição 2021 da Glasstec
foi outro evento vidreiro
a passar para o ano que
vem. A mostra, que agora
volta aos anos pares,
será realizada de 20 a 23 de setembro de 2022. Espera-se que ela
proporcione uma experiência híbrida, permitindo a presença física
e também a participação digital a distância, nas conferências e em
mostras especiais, como o Glass Technology Live.

No dia 3, faleceu,
em Guarulhos (SP),
Felipe Ramalho,
sócio-proprietário da
Palácio dos Cristais
Vidros, em decorrência
do agravamento de
seu quadro causado
pela Covid-19.

Catálogo renovado

A Guardian anunciou duas novidades
em sua linha de produtos: uma delas
foi a tonalidade off white para o vidro
pintado DecoCristal. A cor bege neutra
se adapta a diversos ambientes e pode
ser usada na decoração de interiores
e indústria moveleira. A outra foi o
lançamento do vidro de controle solar
SunGuard Âmbar, revelado à imprensa
em um encontro online, indicado
para fachadas, decoração, interiores e
também em móveis.
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Fachadas em discussão

Do dia 22 a 26, o portal Canal do Serralheiro
realizou o Fachada Glazing – Fórum de Tecnologias
e Produção de Fachadas. O objetivo da iniciativa,
que teve a Abravidro entre seus apoiadores, foi
oferecer conteúdo técnico aos profissionais das
indústrias de esquadrias, assim como a arquitetos
e engenheiros, reunindo especialistas para debater
tópicos relacionados a esse tipo de estrutura.

retrospectiva

Novos rumos

Luto no setor

A arquiteta Claudia Mitne deixou
a direção das áreas de marketing
e produtos da processadora
GlassecViracon. A profissional esteve
na empresa por mais de duas décadas,
tendo participado de projetos de
referência nacional e internacional.

No dia 16, faleceu Claudio
Acedo, diretor e fundador
da Casa Mansur Vidros, em
decorrência de complicações
de saúde causadas pela
Covid-19. Acedo atuou no
setor por quase 50 anos.

MAIO
Números do setor

O retorno das feiras

Do dia 6 a 9, o centro de eventos Shanghai New
International Expo Centre (SNIEC), em Xangai, recebeu
a China Glass, considerada uma das maiores e mais
importantes feiras vidreiras do mundo. O número de
visitantes e expositores acabou sendo reduzido, mas
ainda assim a edição 2021 da mostra foi enorme: ocupou
7 pavilhões inteiros, num total de mais de 90 mil m²,
contando com a presença de mais de 900 empresas.

Comemoração

Maio também foi, como já manda
a tradição, o mês do Panorama
Abravidro, o único estudo econômico
e produtivo sobre a produção
vidreira nacional, feito com base
nas informações fornecidas pelos
processadores de todo o Brasil. Os
principais indicadores mostraram
crescimento do setor em 2020 na
comparação com 2019. O faturamento
foi de R$ 5,2 bilhões, 12% a mais do que
no ano retrasado. A produção também
cresceu: o volume de vidros processados
produzido em 2020 alcançou o maior
nível desde 2015 – e, em relação
a 2019, são quase
8 milhões de m² a mais.

A Abravidro comemorou o 18 de maio, Dia do Vidraceiro, com uma série de ações
especiais na Internet: indicou os projetos que podem ajudar esses profissionais no dia a
dia do trabalho, como a campanha #TamoJuntoVidraceiro e o programa De Olho no
Boxe; elencou as cinco reportagens do site mais acessadas no último ano com temas
de interesse para os vidraceiros (entre os assuntos estavam o trabalho com vidros de
grandes dimensões, dicas para vedação e a forma correta de se instalar espelhos); e
também utilizou o Facebook e Instagram com postagens especiais.

JUNHO
Glass South America adiada

Junho começou com a notícia do
adiamento da principal feira vidreira da
América Latina, a Glass South America,
para 2022. A NürnbergMesse Brasil
(NMB), organizadora do evento, anunciou
a nova data: 29 de junho a 2 de julho do
próximo ano, no centro de exposições São
Paulo Expo, capital paulista. A decisão
foi tomada de maneira conjunta pelos players envolvidos com o evento,
incluindo a própria NMB, a Abravidro (parceira exclusiva) e os expositores,
devido ao cenário ainda incerto à época em relação ao ritmo de vacinação e
ao contexto das empresas de outros países.

Primeira do ano!

Nos dias 24 e 25, a Abravidro formou a primeira
turma do módulo de Planejamento, Programação,
Controle da Produção e Estoque (PPCPE), parte
da Especialização Técnica Abravidro, de 2021.
A retomada das aulas veio como resposta às
demandas do mercado nacional, com diversas
processadoras demonstrando interesse em
atualizar seus conhecimentos nessa área.
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No dia 3, morreu João Arão
de Oliveira, fundador da
processadora maranhense DVM
Vidros, aos 74 anos de idade. A
DVM Vidros começou a operar
em 1984, em Imperatriz (MA).

Anúncios de peso

Lançamentos no mercado

Dois produtos entraram para o catálogo da AGC: o Sunlux Shadow Azul,
vidro de controle solar com aparência refletiva azulada, indicado para
projetos corporativos, e o Planibel Easy Covid, cuja superfície tem um
revestimento metálico que acelera em 37,5% a destruição de 90% de
partículas Sars-CoV-2 (o vírus responsável pela Covid-19).

Gerência nova na AGC

Rafael Klein Nunes assumiu o posto
de gerente-comercial da Divisão de
Construção Civil e Indústria para América
do Sul da AGC. O profissional é formado
pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), com especialização
em marketing pelo Instituto Superior
de Administração e Economia da Universidade Federal do
Paraná (ISAE/UFPR) e MBA executivo pela Fundação Instituto de
Administração da Universidade de São Paulo (FIA/USP).

A Cebrace comunicou ao setor vidreiro nacional que
Manuel Corrêa, executivo do Grupo Saint-Gobain,
passou a ser diretor-executivo da empresa, ao lado de
Leopoldo Castiella. Corrêa assumiu o cargo ocupado há
sete anos por Reinaldo Valu, que deixou a companhia
para novos desafios dentro do Grupo Saint-Gobain.
A outra notícia alterou
de forma significativa o
setor de vidros impressos:
a marca Saint-Gobain
Glass, única fabricante
do material em nosso
país, deixou de ser usada
e os produtos passaram
a integrar o portfólio da
Cebrace.

AGOSTO
De olho na privacidade

Também no começo do mês, começaram
a valer multas e demais sanções para
empresas que não cumprirem as
indicações da LGPD, a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei n° 13.709/18).
Baseada em legislações internacionais
a lei visa a atualizar e a tornar mais
robustas as regras de coleta e uso de
dados de pessoas. O intuito é proteger a
privacidade e resguardar os titulares dos
dados de vazamento e/ou uso indevido.

Mudanças nos cálculos
Entraram em vigor no Estado de
São Paulo novas Margens de Valor
Agregado (MVAs) para materiais
de construção – entre eles, os
diferentes tipos de vidro plano.
Segundo a Portaria CAT 55, as
alíquotas estarão em vigor até 30
de novembro de 2022.
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Inquebrável?

Cientistas da Universidade Yanshan, na China,
criaram o que a comunidade cientifica tem
classificado como o vidro mais resistente do
mundo, de dureza similar à do diamante. Uma
análise publicada na revista National Science
Review demonstrou que esse vidro alcança
113 gigapascals em um teste de dureza –
diamantes, considerados o material mais duro
da natureza, pontuam, em média, 50 a 70
gigapascals nesse mesmo teste.

• www.ovidroplano.com.br

Nos céus paulistanos

retrospectiva

São Paulo ganhou um novo ponto
turístico: o Sampa Sky. Localizado
no 42º andar do edifício Mirante
do Vale, no chamado Centro
Velho da cidade, é formado
por dois decks retráteis feitos
inteiramente de multilaminados –
ali, os visitantes têm a sensação de
flutuar pelos céus.

Primeira prática recomendada vidreira

A ABNT publicou a ABNT PR 1010 — Aplicação e
manutenção de vidros na construção civil, primeira prática
recomendada voltada para a construção civil sobre o uso
do nosso material. O principal objetivo da ABNT PR 1010 é
disseminar informações técnicas a respeito da especificação de
vidros de forma mais didática e simples de entender.

Vidro na universidade

A turma do “8º Curso de Extensão Arquitetura e Construção:
Materiais, Produtos e Aplicações”, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, participou do módulo sobre vidros, o qual teve
aulas ministradas por Vera Andrade, coordenadora técnica da
Abravidro, e também por Débora Constantino, consultora técnica
da Cebrace, empresa parceira da Abravidro no módulo desde a 1ª
edição do curso.

Luto no setor

No dia 17, faleceu Milton
de Oliveira, fundador da
processadora Mary Art,
de Guarapuava (PR),
aos 82 anos. A família
de Oliveira é bastante
atuante no segmento: sua
filha, Rosemari Bremm, é
membro do Conselho Fiscal
da Abravidro; seu neto,
Lucas Bremm, é o atual
presidente da Adivipar.

Projetos premiados

No fim do mês, em cerimônia online foram anunciados os trabalhos
vencedores do 8º Prêmio Saint-Gobain Asbea de Arquitetura.
A premiação – que teve a Abravidro entre seus apoiadores – foi
promovida em conjunto pelo Grupo Saint-Gobain e Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea). A obra mais laureada
do dia foi o Terminal Internacional de Passageiros do Aeroporto de
Florianópolis, criado pelo escritório Biselli Katchborian Arquitetos
Associados: com vidros laminados de controle solar, venceu como
Melhor Projeto da Edição e 1º lugar na modalidade Edificação
Institucional (Categoria Profissional).

Conhecimento técnico

Nos dias 12 e 13, a Abravidro realizou a segunda
turma do PPCPE de 2021. 21 profissionais
participaram da edição, em busca de atualizar
seus conhecimentos e melhorar processos.

Cuidado com vidros em condomínios

Vera Andrade, coordenadora técnica da Abravidro, participou do workshop
O Que Preciso Saber Sobre os Vidros Aplicados no Condomínio para
Evitar Acidentes, evento promovido pelo Sindividros-RS como parte
das ações do programa Qualividros. Vera falou da importância da norma
técnica para evitar acidentes ocasionados pela aplicação incorreta de nosso
material, além de detalhar as características dos vidros de segurança.
revista o vidroplano
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SETEMBRO

Outro evento adiado

A organização do congresso vidreiro mais importante
do mundo, o Glass Performance Days, anunciou que a
próxima edição do evento na Finlândia foi adiada para
o ano que vem. Em outubro, o GPD ganhou uma data
definitiva: 16 a 18 de fevereiro de 2022, em formato
híbrido – ou seja, tanto online como presencial.

Mudança na Guardian

Renato Sivieri deixou a diretoriacomercial para a América do Sul
da usina e passou a responder
pelo time de Marketing para
as Américas, com base em
Michigan, Estados Unidos. Com
a mudança, o atual country
manager da Guardian no Brasil,
Renato Poty, passou a ter maior
participação nas atividades da
área comercial.

Parceria com vidraceiros

A Vivix se uniu a empresas do
setor da construção civil para
promover um programa de
recompensas para vidraceiros,
realizado por meio da
startup Juntos Somos +.
Para participar, o profissional
precisa se cadastrar
gratuitamente no programa e,
sempre que comprar produtos
da Vivix, deve enviar a foto do
comprovante pelo WhatsApp. Após
juntar determinada quantidade de pontos,
basta acessar o catálogo de prêmios para trocá-los
por produtos e serviços.

Feira nos EUA

Showroom itinerante

A Cebrace lançou o GlassTruck, um
showroom itinerante. Montado num
caminhão, com o objetivo de visitar clientes
por todo o País, ele leva amostras de
produtos, ativa contatos e realiza eventos.
O cliente tem ainda o acompanhamento do
consultor mais próximo do local para dar o
suporte necessário sobre questões técnicas
dos materiais.

Tendências transparentes

O retorno presencial da Casa Cor São
Paulo, a principal mostra de arquitetura
das Américas, confirmou o papel de
extrema importância do vidro no design
de interiores no pós-pandemia. Seja
por meio de tendências inéditas ou pelo
resgate de conceitos tradicionais com
um toque de inovação, nosso material
se mostrou em alta nos ambientes do
evento, em soluções que incluíram
espelhos em formas livres e orgânicas,
tampos de mesa artísticos e maior
presença de chapas coloridas.
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Do dia 13 a 15, na cidade americana
de Atlanta, a edição 2021 da
GlassBuild America reuniu mais de
5 mil participantes, de 35 países
diferentes. Apesar de a quantidade de
visitantes ter sido reduzida, devido à
Covid-19, a entidade organizadora
da feira, a National Glass Association
(NGA), considerou que o resultado final
superou as expectativas.

Uso da ISO no Brasil

O Comitê Brasileiro de Vidros Planos (ABNT/
CB-37) começou um grupo de estudos para
avaliar a adoção da ISO 9050:2003 como norma
brasileira. Esse documento especifica os métodos
de determinação dos valores de luz e calor para
vidros aplicados em fachadas de edificações.

retrospectiva
Esquadrias na Internet

A edição presencial da Feira Internacional da Indústria de
Esquadrias (Fesqua) ficou para 2022, mas nos dias 29 e 30
foi realizada a Fesqua Virtual, reunindo diversos players
dos segmentos de esquadrias, fachadas, vidros, acessórios,
componentes, máquinas e equipamentos para a indústria,
em uma versão totalmente online.

Mostra italiana

Um dos mais tradicionais eventos do vidro
na Europa, a Vitrum recebeu mais de 6 mil
visitantes nos dias 5 a 8, no centro de exposições
Fiera Milano Rho, localizado na comuna de Rho,
próximo a Milão. 120 empresas de 16 países
mostraram seus produtos. Um destaque foi a
Vision Milan Glass Week, espécie de festival com
o objetivo de levar a indústria vidreira para mais
perto do cidadão comum. A programação da
edição 2021 se espalhou pela cidade de Milão e
incluiu exibição de obras de arte envidraçadas.

OUTUBRO

Enfim, um evento
presencial nacional

Em busca da qualificação

A última turma do PPCPE do ano foi organizada
pela Abravidro nos dias 7 e 8. A procura por essas
aulas teve início ainda em agosto, quando a entidade
identificou que havia demanda pelo curso após as
vagas para o grupo daquele mês se esgotarem.

Nos dias 21 a 24 realizou-se o 10º Encontro Sul-Brasileiro de
Vidreiros, no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu
(PR). O evento, organizado pela Adivipar-PR, em parceria
com a Ascevi-SC e com o Sindividros-RS, foi o primeiro de
grande porte de nosso setor em formato presencial desde
o início da pandemia. A programação trouxe palestras com
temas variados, um espaço para exposição de produtos
das empresas apoiadoras e atividades de lazer para os
profissionais vidreiros e suas famílias.

NOVEMBRO

Papo sobre normas

Vidro na construção em pauta

Novembro trouxe dois importantes eventos sobre o uso de nosso material
na construção: o Seminário Soluções Acústicas em Vidro (VidroSom) e o 4º
Simpósio Brasileiro da Indústria de Esquadrias (Simbrie). A cobertura sobre
ambos você lê na presente edição de O Vidroplano a partir da página 30.

No dia 24, a Abravidro participou do 12º
Tecnovidro, organizada em versão online pela
Amvid-MG e Sinvidro-MG como parte da
programação do MinasCon 2021 (Encontro
Unificado da Cadeia Produtiva da Indústria
da Construção). A coordenadora técnica
Vera Andrade falou sobre como a prática
recomendada ABNT PR 1010 vai ajudar
a mais profissionais conhecer as exigências
técnicas em relação aos vidros. n
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Esquadrias em foco

Imagens: reprodução

Eventos
online trazem
conhecimentos
variados sobre
produtos e
seu papel nas
edificações

D

ois grandes eventos para o setor vidreiro foram realizados em formato
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“Sem conhecimento, nada se
resolve”

online no mês de novembro: a edi-

Esse foi o tema do VidroSom 2021, or-

ção 2021 do Seminário Soluções Acústicas

ganizado pela Universidade do Som no dia

em Vidro (VidroSom) e o 4º Simpósio Bra-

10 de novembro, com patrocínio da Cebra-

sileiro da Indústria de Esquadrias (Simbrie).

ce e Saint-Gobain e apoio da Perfil Alumí-

Especialistas de diversas áreas apresenta-

nio. A Abravidro esteve entre os apoiadores

ram conteúdos enriquecedores em relação

institucionais do seminário.

ao trabalho com esquadrias. Veja a seguir

“Com a pandemia, o conforto acústico

alguns dos principais destaques entre as

nunca foi tão discutido na construção civil

palestras.

como hoje”, afirmou já na abertura Eduardo
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Éboli, gerente de Relações com o Mercado
da Associação Brasileira para a Qualidade
Acústica

(ProAcústi-

ca), mediador da programação.
Danila Ferrari, consultora de Mercado
da Cebrace, apresentou em sua palestra
uma série de conceitos na área de acús-

Marcos Holtz, sócio-diretor da Harmo-

tica, incluindo duas importantes regras na

nia, chamou a atenção para a intangibilida-

especificação do nosso material para esse

de do valor do conforto acústico, pois não

segmento:

se pode medi-lo. Porém, enfatizou que a

•

Lei das Massas: quanto maior for a

pandemia mostrou a muitas pessoas o va-

espessura do vidro, maior tende a ser a

lor de uma boa noite de sono ou uma tarde

redução sonora (no caso de ruídos de

produtiva de estudo ou home office sem

baixas frequências);

barulho ao redor. A engenheira Michele

Lei da Massa + Mola + Massa: mate-

Gleice da Silva, diretora técnica do Instituto

riais com comportamentos diferentes

Tecnológico da Construção Civil (Itec), fa-

ao ruído contribuem para a atenuação

lou sobre a importância das normas téc-

sonora – caso do vidro laminado (duas

nicas para todos os elos da sociedade.

peças unidas por um interlayer) e do in-

Apontou que seguir suas recomendações

sulado (com uma câmara de gás entre

agrega valor ao produto quando o fabrican-

as lâminas de vidro).

te leva esse conhecimento ao usuário final.

•
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do PVC, sobre o papel de uma boa
esquadria para garantir a passagem de luz, ventilação e conforto
acústico e térmico a um ambiente; e de Carlos Henrique Mattar,
diretor de Vendas Técnicas da
Saint-Gobain, que mostrou algumas soluções das empresas do
grupo para o desempenho das
obras.
Ao final do evento, Éboli mediou um bate-papo com os sete
palestrantes, os quais responderam a perguntas dos espectadores, e também apresentou os
vencedores do concurso de desenhos com o tema conforto acústico, uma tradição do VidroSom.
Nesse sentido, Michele destacou o uso da

Nesta edição, participaram alunos das

etiqueta acústica para esquadrias, determi-

escolas Nova 4E (instituição especializada

nada pela ABNT NBR 10821 — Esquadrias

em pessoas especiais) e Escola Estadual

para edificações.

MMDC, ambas de São Paulo. Os vencedo-

A palestra de Edison Claro de Moraes,

res foram Ioval Cardoso da Silva Júnior, da

diretor da Universidade do Som, foi bastan-

Nova 4E, e Lidiane Vitória Souza de Oliveira,

te enfática sobre os danos trazidos pela

da E.E. MMDC. Cada um dos estudantes

falta de informação: após apresentar pro-

ganhou um notebook.

blemas com ruídos enfrentados em moradias tanto de alto como de baixo padrão,
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Semana das esquadrias

ele mostrou que, em ambos os casos, a ig-

A 4ª edição do Simbrie foi realizada pelo

norância em relação a sistemas acústicos

Canal do Serralheiro de 23 a 26 de novem-

disponíveis no mercado – desde os mais

bro. Tendo a Abravidro como um de seus

simples e de menor custo até os mais so-

apoiadores, ao longo dos quatro dias de

fisticados – frequentemente leva a “impro-

programação, diversos tópicos sobre es-

visos” que não resolvem os problemas.

quadrias foram apresentados e discutidos,

O VidroSom 2021 trouxe ainda apresen-

com mediação feita pelo professor Alexan-

tações de Fernando Westphal, professor e

dre Araújo, idealizador e sócio-proprietário

pesquisador do Departamento de Arquite-

do Canal do Serralheiro.

tura e Urbanismo da Universidade Federal

O engenheiro Crescêncio Petrucci, só-

de Santa Catarina (UFSC), sobre vidros de

cio-fundador da Crescêncio Consultoria,

controle solar; da engenheira Priscila An-

ao discorrer sobre a história e as tipologias

drade, pioneira na implementação do Clube

das fachadas-cortina no Brasil, explicou o

• www.ovidroplano.com.br

que define esse produto (a esquadria pas-

ra do Grupo Aluparts, abordou o conceito

sa pela frente da estrutura da edificação,

de minimalismo na arquitetura em sua

sem ser interrompida por outro elemento

apresentação. Segundo a palestrante, na

da fachada ou da estrutura) e listou os di-

arquitetura minimalista os perfis são usa-

ferentes sistemas desse tipo de fachada,

dos somente onde são necessários, sem

como o convencional encaixilhado, o grid,

excessos, com as esquadrias passando

a pele de vidro e o glazing (esse último po-

quase despercebidas – e os vidros que

dendo ser stick ou unitizado). Crescêncio

fazem parte desses conjuntos têm um

alertou ainda que é um erro classificar toda

papel fundamental para a amplitude visu-

fachada-cortina como pele de vidro: no

al dos espaços. Audrey negou a noção de

Brasil, o mais utilizado é o glazing, sistema

que essa estética seja aplicável somente

que não possui perfil de alumínio aparente

em projetos de alto padrão, apresentando

pelo lado externo (com a fixação do vidro

como exemplo uma residência em São

feita principalmente por silicone ou fita du-

Paulo feita com R$ 150 mil de orçamen-

pla face estruturais).

to, vencedora da premiação internacional

A arquiteta Audrey Dias, sócia-direto-

ArchDaily Building of the Year 2016.
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de Pesquisa e Desenvolvimento da Saint-Gobain (SP), a fim de
oferecer máximo conforto térmico, acústico
e lumínico no interior
da edificação.
Outras

palestras

de destaque do evento
foram a do engenheiro
Rafael Calza, sócio-diretor e responsável
Também houve palestras focadas es-

técnico na DXMAX Resinas para Fixação,

pecificamente no nosso material. O enge-

com orientações para evitar defeitos e fa-

nheiro Nilson Viana, coordenador de Mer-

lhas encontradas na aplicação de selantes

cado da Cebrace, discorreu sobre como

nas esquadrias e fachadas (recomendan-

escolher o vidro correto para conseguir o

do sempre o uso de produtos de silicone

melhor conforto térmico e lumínico em

de cura neutra para essa atividade, por

um projeto de arquitetura. Segundo ele, o

sua forte aderência, durabilidade e melhor

primeiro passo necessário para a especifi-

desempenho de vedação); de Fernanda

cação do material é entender o projeto em

Krentkowski, sócia-administradora da Pá-

que ele será aplicado. Por isso, recomen-

dua Esquadrias e Vidros, que trouxe dicas

dou que os profissionais sempre peçam

para cativar arquitetos e aumentar suas

uma imagem ou render (um modelo ge-

vendas; e de Carlos Bedin e João Benites,

rado por computador) da edificação a ser

da Aluforte, que comentaram sobre a fa-

construída, o que permitirá visualizá-la e

bricação de esquadrias dentro das nor-

identificar se a melhor solução está focada

mas técnicas.

na estética ou no desempenho e se a obra
terá aspecto visual mais refletivo ou neutro,
entre outros pontos.

34

dezembro 2021

Novidades no mercado
O 4º Simbrie também foi um espaço

Para ilustrar o assunto, o palestrante

para descobrir novos produtos disponíveis

mostrou obras com soluções diferencia-

no segmento nacional de esquadrias e os

das com nosso material, como a neces-

diferenciais que estes oferecem. O enge-

sidade de peças na cor bronze para o re-

nheiro Helio Donizetti, gerente-técnico da

trofit da fachada do Hotel Nacional (RJ);

Perfil Alumínio, apresentou soluções da

a aplicação de laminados mais transpa-

empresa voltadas para o minimalismo,

rentes em guarda-corpos para valorizar

como o sistema Grad Line para guarda-

as curvas do C Design Hotel (RJ); e o uso

-corpos: ele conta com vista frontal de

de insulados feitos com vidros de controle

apenas 25 mm, contra 38,1 mm de sis-

solar combinados a brises (também envi-

temas convencionais, além de suportar

draçados) na fachada principal do Centro

também envidraçamento de sacada. Do-

• www.ovidroplano.com.br

nizetti explicou tecnicamente como esse

do com Martinho, é o desempenho acús-

sistema é montado, incluindo as indica-

tico nível A do sistema, mesmo se os vi-

ções de vento presentes nas normas téc-

dros aplicados nele tiverem apenas 6 mm

nicas do produto.

de espessura.

Após discorrer sobre a história e a

Por sua vez, Jefferson Silva, gerente de

evolução das esquadrias, André Marti-

Engenharia de Produto da Udinese, mos-

nho, sócio-diretor da Fise Componen-

trou algumas das linhas da empresa e

tes, exibiu sua janela oscilodeslizante,

seus respectivos desempenhos acústicos.

produto que conta com folhas de desli-

O destaque foi o Sophia Silence. Lançado

zamento vertical e molas nas laterais do

este ano em parceria com a Perfil Alumí-

sistema impedindo que elas caiam (risco

nio, ele é capaz de proporcionar 41 dB de

presente nas antigas janelas guilhotina).

atenuação de ruídos. Por sua vez, a linha

Além disso, esses painéis também os-

Massima consegue um isolamento de até

cilam, contribuindo para a ventilação do

38 dB, tendo os kits de vedação usados em

ambiente e facilitando a limpeza de suas

suas frestas como um dos fatores para

faces externas. Outro diferencial, de acor-

esse resultado.

n
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Divulgação GPD

GPD

AVISO!
Após o fechamento da edição impressa desta O Vidroplano, nossa redação
recebeu um comunicado da organização do Glass Performance Days (GPD), o
principal congresso vidreiro do mundo. A nota anunciava o cancelamento da
próxima edição do evento, que seria realizada em Tampere, na Finlândia, de
16 a 18 de fevereiro de 2022.
A decisão foi tomada por conta do grande aumento dos casos de Covid-19
na Europa nas últimas semanas, gerado pela presença da nova variante
da doença, a ômicron, no continente. Como consequência, diversos
países já restringem a entrada de viajantes, o que impediria a presença de
participantes internacionais no encontro.
O próximo GPD Finlândia acontecerá somente em 2023. Mais informações a
respeito ainda serão reveladas.

Em busca de
conhecimento
GPD Finlândia de fevereiro terá versão presencial e online.
Saiba mais detalhes sobre inscrições e programação de palestras
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Divulgação GPD

A

edição 2021 do Glass Performan-

dados necessários contra a Covid-19, ain-

ce Days (GPD) Finlândia ficou

da mais em época do surgimento de uma

mesmo para o ano que vem, por

nova variante da doença, a organização do

conta da pandemia. Já é possível se ins-

congresso optou por um encontro híbrido:

crever para o principal congresso vidreiro

A parte presencial se dará como sem-

do mundo, a ser realizado de 16 a 18 de

•

pre ocorre, na cidade finlandesa de

fevereiro de 2022. Dessa vez, o evento será

Tampere, de 16 a 18 de fevereiro. Um

realizado em duas partes: presencial e on-

número reduzido de participantes será

line. A seguir, confira todas as informações

aceito – no máximo, 400 pessoas.

sobre a programação de palestras e como

Quem tem interesse em viajar para par-

garantir sua participação.

ticipar do evento precisa ficar ligado:
quando esse número for atingido, as

Data especial

inscrições serão encerradas. O prazo

O GPD Finlândia comemorará 30 anos
de serviços prestados à indústria vidreira.
Por isso mesmo, o tema da edição do ano

•

para se cadastrar é 8 de fevereiro;
A parte online está agendada para 17
e 18 de fevereiro, com transmissão ao

que vem será “Crescimento por meio de

vivo das palestras. Será possível regis-

parceria”. Para garantir que seja possível

trar-se para apenas um dos dias ou

reunir profissionais do setor com os cui-

para os dois.

Iara Bentes

Conteúdo de qualidade
3 dias de palestras
Mais de 70 apresentações sobre variados temas referentes à
fabricação e processamento de
vidros
5 workshops (disponíveis para
participantes presenciais)

Como se inscrever
Basta acessar o site oficial do congresso (em inglês) e preencher as informações solicitadas. Os
valores variam de acordo com o tipo de participação:
Presencial: 980 euros (mais 24% de imposto europeu VAT e 35 euros de taxa de serviço);
Online (somente um dia de programação): 190
euros (mais 24% de VAT);
Online (os dois dias de programação): 350 euros
(mais 24% de VAT). n

Inscreva-se no
GPD Finlândia

revista o vidroplano
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aqui tem vidro!

PROTEÇÃO

também nas alturas

E

Kawee/stock.adobe.com

ste mês, fazemos a estreia da “Aqui

avião se parece muito com um submari-

tem vidro!”, seção que terá a função

no: os dois são produzidos para suportar

de revelar curiosidades pouco co-

condições extremas. Num voo comer-

nhecidas sobre aplicações diferenciadas

cial comum, a 40 mil pés de altitude, um

de nosso material. Para começar, um uso

jato enfrenta temperaturas externas de

bastante único: para-brisas de avião. Você

até 50 ºC negativos. Já um submarino, a

sabe como eles são feitos? A seguir, confira

apenas 100 m de profundidade, precisa

como a resistência do vidro oferece segu-

encarar a pressão de cerca de 10 atm

rança aos ocupantes dos voos.

(atmosferas) – ou seja, o peso equivalen-

Saiba como o
vidro presente
nos para-brisas
de aviões ajuda
na segurança
dos voos

te a 10 atm terrestres.

Condições extremas

Portanto, se os materiais usados em

A comparação pode parecer estranha,

ambos não forem de qualidade, a chan-

mas, do ponto de vista estrutural, um

ce de um acidente aumenta. No caso das
revista o vidroplano

39

aqui tem vidro!

aeronaves, os desafios são ainda maiores,

a escolha pelo vidro para o fechamento das

pois voam a velocidades altíssimas, perto

cabines dos pilotos.

dos 1.000 km por hora, fazendo com que

Tecnologia em prol da segurança

uma ameaça em caso de choque. Se uma

Os para-brisas de aviões comerciais de

janela, por exemplo, quebrar-se, ocorre o

grande porte são formados por laminados

efeito chamado despressurização: o ar in-

especiais, contendo quatro materiais dife-

terno do avião, que é mantido a uma pres-

rentes:

são estável para que possamos respirar

•

Três peças de temperados;

sem sofrer com a altitude, “vaza” para fora

•

Dois interlayers de PVBs, unindo essas

de uma vez. “A abertura vira um aspirador
de pó, sugando tudo que está dentro”, co-

Um filme de aquecimento antigelo, que
evita a formação de camadas de gelo so-

nente da Força Aérea Brasileira Shailon Ian

bre o vidro no lado externo do conjunto;

do, do UOL.
Por isso mesmo, a durabilidade se torna
um quesito-chave para as janelas. Daí vem

Força bruta: para-brisas de aviões
comerciais de grande porte são
formados por laminados especiais,
contendo vidro e filmes com
funções de segurança

dezembro 2021
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menta o engenheiro aeroespacial e ex-tepara uma reportagem do blog Todos a Bor-
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•

Um filme antiembaçante, à base de polietileno, para diminuir o embaçamento
causado pela diferença de temperatura
entre o cockpit e o exterior.

KissShot/stock.adobe.com

pássaros ou objetos voadores se tornem

Cesar/stock.adobe.com

O especialista em aviação Lito Sousa,

ao toque”, detalha. “Essa flexibilidade das

supervisor internacional de Manutenção

chapas ajuda a aumentar a resistência do

da United Airlines e dono do canal Aviões

painel em caso de colisão com pássaros,

e Músicas no YouTube, revela um segre-

evitando estilhaçamento.” Além disso, a

do curioso sobre essas estruturas. “As

peça do lado externo recebe uma camada

camadas internas aquecem o para-brisa

de proteção hidrofóbica contra chuva, para

antes da decolagem a um nível em que os

evitar o acúmulo de água e sujeira.

vidros externos chegam a ficar maleáveis
– não que se possa ver isso a olho nu ou

Seja na terra, seja no ar, nosso material
estará lá para gerar conforto e proteção.

E as janelas dos
passageiros?
Saindo da cabine de comando, as demais janelas
da aeronave (aquelas que ficam nas fileiras de
assentos dos passageiros) não têm vidro: são de
acrílico ultrarresistente e podem suportar até
33% a mais de força da diferença de pressão entre
o lado de dentro e de fora do avião. Seu formato
arredondado ajuda a distribuir essa resistência
por toda sua extensão, já que janelas quadradas,
com cantos, geram pontos de tensão que podem
levar a rachaduras na fuselagem.
Ao todo, essas janelas são feitas por três painéis
de acrílico. O externo e o interno estão instalados
na fuselagem, de forma a “selar” o avião. Já o painel intermediário conta com um pequeno furo na
parte inferior – e esse buraquinho também tem a
função de equilibrar a pressão do ar. n

antonpedko/stock.adobe.com
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Divulgação Color Vidros

para sua vidraçaria

MAIS COR
aos clientes

Backsplashes
revestidos com
vidros pintados na
cor Acácia, da linha
Color Fluo de cores
fluorescentes, da
Color Vidros

S

ua vidraçaria já trabalha com a ven-

grande tendência. “São um produto que

da e instalação de vidros pintados?

pode competir com qualquer outro tipo

Há diferentes mercados para os

de revestimento com aplicação interna”,

quais essas peças podem ser uma opor-

explica. “E tem as vantagens de permitir

tunidade de negócios – por isso, é impor-

repaginar móveis e ambientes oferecendo

tante conhecer os produtos disponíveis,

modernidade, requinte e instalação rápida,

as possibilidades de aplicação e a forma

além de ser um material de fácil limpeza.”

correta de manuseá-los, para evitar que a
aparência deles fique comprometida.

Fábio Reis, gerente de Desenvolvimento

Conheça
mais sobre
o trabalho e
os cuidados
com vidros
pintados

de Produtos da Guardian, concorda. “Esse

Este mês, O Vidroplano apresenta

vidro tem ganhado espaço em diversos

orientações de empresas fornecedoras de

segmentos e seu uso atualmente é bem

vidros pintados para os vidraceiros interes-

pulverizado”, avalia. “O vidro pintado se des-

sados nesse segmento.

taca também pela funcionalidade, pois facilita na manutenção e maior durabilidade.”

Estética e versatilidade

Vitor Maione, CEO da Color Vidros, iden-

Para Viviane Moscoso, gerente de Pro-

tifica quatro principais mercados consumi-

dutos da Vivix, os vidros pintados são uma

dores de vidros pintados e as aplicações
revista o vidroplano
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mais comuns em cada um deles:

Quem produz?

1. Construção/reforma: portas de aces-

Quando se fala em vidros pintados a frio

so, divisórias de ambientes, coberturas,

(também conhecidos como laqueados), é

guarda-corpos;

possível encontrar tanto chapas que já vêm

2. Revestimento: revestimentos de paredes e móveis;

prontas de fábrica como peças laqueadas
feitas sob encomenda.

3. Moveleiro: tampos de mesa, portas

“Os laqueados na própria fabricante são

para planejados, tampos de apoio, ni-

pintados em chapas de tamanhos indus-

chos etc.;

triais. Já os processadores têm a opção de

4. Decoração: utensílios e objetos decora-

pintar qualquer dimensão de peças”, obser-

tivos (lousas, bandejas, relógios de pa-

va Rafael Matoshima, gerente de Mercado

rede, vasos etc.)

da Cebrace. No segundo caso, ele destaca

Esses produtos, destaca Viviane, são

a importância de se verificar se a tinta utili-

ainda uma excelente opção de revestimen-

zada pela processadora poderá passar por

to para projetos infantis ou corporativos,

processo de têmpera ou não.

pois é possível rabiscar e fazer anotações

Cada tipo de fornecimento traz vanta-

em sua superfície. Dessa forma, além da

gens específicas. Fábio Reis, da Guardian,

função estética, o material traz praticidade

explica que o processo de pintura dos vi-

e funcionalidade aos ambientes.

dros feito nas chapas proporciona maior

Divulgação AGC

Vidros pintados Lacobel Chocolate
Starlight, da AGC, aplicados nas
colunas do ambiente
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Walter Dias

Peças da linha Vivix Decora, da Vivix, nas cores preta
(à esquerda) e branca (à direita), nas paredes do
ambiente Bar Vivix, na Casa Cor Pernambuco 2021

fidelidade e uniformidade nas cores. Ou-

clientes, eles se tornam mais competitivos

tros benefícios incluem a tranquilidade de

no mercado, tendo exclusividade naquele

se encontrar a cor do produto em eventuais

padrão, sem ficar restritos às opções de co-

necessidades de reposição ou ampliação

res das chapas pintadas nas usinas”.

dos espaços em que serão instalados. Viviane, da Vivix, acrescenta que as dimensões maiores facilitam a aplicação de revestimentos sem emendas.

Pintura no extra clear
Faz alguma diferença se o vidro em que
a pintura for aplicada for incolor ou extra

“Já nas peças pintadas sob medida, as

clear? Segundo Ana De Lion, gerente de

sobras são mais aproveitadas e o estoque

Produtos e Desenvolvimento de Merca-

fica mais fácil de controlar”, ressalta Vitor

do da AGC, sim. Diz ela: “A tonalidade da

Maione, da Color Vidros. “Outro atrativo é que

massa do vidro interfere muito porque é a

o processador pode oferecer ao consumidor

base que receberá a pintura. Assim sendo,

o vidro na cor e nas dimensões que desejar,

quanto mais claro o vidro, melhor será a fi-

sem limites de tonalidade ou espessura.”.

delidade da peça à cor aplicada”. Para Ana,

Edmilson Flávio Alves, CEO da Alfa Vidros,

a borda do extra clear, por ser praticamente

acrescenta: “Quando se otimiza o corte em

incolor (diferentemente da borda esverdea-

uma chapa incolor para posterior pintura, o

da do incolor tradicional), também contribui

aproveitamento é maior, pois se pode pin-

para ressaltar toda a beleza do produto e

tar várias cores na mesma chapa de vidro.

minimizar a interferência no resultado final.

Também não podemos deixar de destacar

Vale citar que, como o custo do vidro

que, ao individualizar as cores para nossos

extra clear é superior ao do incolor, o clienrevista o vidroplano
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te pode não se interessar pelo uso se não

•

Elas devem ser estocadas em local

estiver ciente da diferença que essa es-

seco, livre de qualquer umidade, prefe-

colha pode ter sobre o aspecto visual do

rencialmente longe de áreas abertas do

produto final. “Por isso, nunca mostramos

armazém;

aos clientes as cores sem estarem aplica-

•

É importante evitar estocar esses pro-

das na peça. Sempre definimos a paleta de

dutos por um longo período, e sempre

cores de cada projeto com amostras de vi-

se utilizar o sistema FIFO (“first in, first

dros, mesmo quando usado o extra clear”,

out” – ou seja, o primeiro material a en-

comenta Evandro Castro, diretor-comercial

trar em estoque também deve ser o pri-

e de Marketing da Laca108.

meiro a sair), de modo que o vidro não
fique por muito tempo estocado, o que

Preservando a qualidade
“O vidro colorido pode parecer ser um

pode levar ao surgimento de manchas;
•

Para o manuseio e transporte de vi-

item simples de trabalhar, mas requer mui-

dros pintados, seguir as boas práticas

to cuidado, conhecimento e atenção em

indicadas na norma ABNT NBR 7199

todos os processos”, alerta Vitor Maione,

— Vidros na construção civil – Projeto,

da Color Vidros. Tudo começa ainda no

execução e aplicações.

primeiro atendimento ao cliente: é neces-

Viviane Moscoso adiciona outras orien-

sário que o vidraceiro extraia o máximo de

tações:

informações para então avaliar e sugerir a

•

melhor opção para o projeto.

Utilizar separadores entre os vidros pintados, visando a evitar o contato direto

Rafael Matoshima, da Cebrace, lista al-

entre a face pintada de uma peça e a

guns cuidados fundamentais em relação

face sem pintura de outra – os separa-

ao armazenamento, manuseio e transpor-

dores mais indicados são espuma de

te de peças pintadas:

polietileno ou papel com pH neutro;
•

Divulgação Laca108

Ao serem transportadas, as peças devem ser embaladas em plástico-bolha
e, no interior das embalagens, sugere-se colocar sachês de produtos dessecantes, como sílica em gel.

Na hora da instalação
Um dos pontos fundamentais para
evitar danos é a escolha do adesivo para
fixação. “O silicone indicado para colar o
vidro pintado é o neutro, pois não libera
nenhum composto químico durante a sePortas e revestimento de parede
feitos com vidros pintados na cor
Londres, do catálogo da Laca108

cagem, nem tem solventes ou aditivos em
sua fórmula”, orienta Edmilson Alves, da
Alfa Vidros. “Já o silicone acético possui
fungicida, que libera ácido acético durante
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a secagem, o qual pode reagir com a tinta e
danificar a pintura.”
Evandro Castro, da Laca108, aconselha

Soluções no mercado
NAS PROCESSADORAS

também a verificar, antes da instalação, se

A Alfa Vidros não trabalha com cores

o produto será aplicado próximo de locais

padrão. “O que oferecemos para nossos

quentes, como fogões ou churrasqueiras:

clientes são cores individualizadas, de for-

nesse caso, o vidro pintado precisa ser

ma exclusiva. Temos um laboratório de de-

temperado.

senvolvimento de cores sólidas e metaliza-

Atualmente, não há uma norma refe-

das”, conta Edmilson Alves.

rente a vidro pintado. Por esse motivo, a

Destaque: peças com cores metaliza-

recomendação é utilizar como referência

das, cuja procura teve crescimento muito

a ABNT NBR 15198 — Espelho de prata –

grande na Alfa Vidros nos últimos anos.

Beneficiamento e instalação. Viviane Moscoso lista algumas dessas orientações:
•

A superfície na qual a peça será colada
deve ter resistência suficiente para suportar o vidro;

•

Antes da fixação, é necessário que tanto o substrato (área em que o produto
será aplicado) como o lado do vidro no
qual o adesivo será aplicado estejam
limpos, secos e nivelados;

•

A instalação não deve ser feita sobre
Divulgação Alfa Vidros

paredes de concreto ou reboco frescas
– recomendam-se, no mínimo, duas
semanas de cura da superfície;
•

Matoshima, da Cebrace, acrescenta
que, assim como em espelhos, é preciso manter o distanciamento de 3 mm

•

entre o vidro pintado e a parede, garan-

A Color Vidros possui uma paleta se-

tindo o escoamento da umidade. Isso

lecionada com 36 cores padronizadas, as

pode ser feito com calços de apoio e

tonalidades de maior saída do mercado –

espaçadores ou com fita dupla face de

mas não se limita a elas: “Fora essa paleta,

3 mm, isenta de solventes orgânicos;

é possível reproduzir qualquer referência

Para fazer a limpeza após a instala-

de cor para o vidro, bastando informar o

ção, Ana De Lion, da AGC, alerta: “Não

código do fabricante da cor – por exem-

se deve utilizar esponjas ou produtos

plo, Coral, Suvinil e Pantone, entre outras”,

abrasivos nas superfícies desses vi-

afirma Vitor Maione. A empresa oferece

dros. Além disso, é necessário evitar

ainda a possibilidade de identificar códi-

o uso de produtos ácidos ou alcalinos,

gos de cores que ela e o cliente não reco-

pois estes podem atacar a tinta dos

nhecerem por meio da tecnologia Capsure

produtos”.

Color Vidros.
revista o vidroplano
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para sua vidraçaria

Destaque: este ano, a Color Vidros lançou duas estampas, a Aço Corten, que reproduz o aspecto visual do metal de mesmo nome, e a Fino Traço, aplicada com a
aparência de traços finos e delicados (saiba mais sobre essas novidades na seção
“Mundo do Vidro”, na página 15).

lor. Além dele, a empresa sempre abre a
possibilidade de desenvolver a cor especificamente para a necessidade cada cliente, tanto com base no vidro incolor como
Divulgação Color Vidros

no extra clear. “Sempre definimos a cor do
ano seguindo as tendências de decoração, e os clientes também podem personalizá-la com a tonalidade que quiserem,
mais clara ou mais escura”, detalha Evandro Castro.
Atualmente, a Laca108 conta com um

Destaque: A empresa também produz

catálogo com mais de 40 cores desenvol-

e comercializa sistemas de portas e divi-

vidas para serem aplicadas no vidro inco-

sórias com seus vidros pintados.

SAÍDAS DA FÁBRICA

LINHA LACOBEL
Fabricante: AGC
Opções de cores: branca, extrabranca,
preta, off-white, moka, chocolate, cinza,
preta starlight e chocolate starlight

Divulgação AGC

Destaque: as cores especiais preta star-
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light e chocolate starlight trazem micropontos de brilho, os quais garantem
uma superfície única e exclusiva

Divulgação Cebrace

LINHA CEBRACE LAQUEADO
Fabricante: Cebrace
Opções de cores: branca, extrabranca e
preta
Destaque: o Cebrace Laqueado Extrabranco é feito na massa do vidro extra
clear fabricado pela empresa, com menos óxido de ferro, o que evita a interferência do tom esverdeado presente
nos vidros comuns no aspecto visual
da pintura

LINHA DECOCRISTAL
Fabricante: Guardian
Opções de cores: branca, preta e off white
Destaque: a cor off white foi lançada no
começo deste ano, com tonalidade
bege neutra, acompanhando as tendências observadas no mercado de
decoração de interiores e da indústria
moveleira

Divulgação Guardian

Mova Filmes

LINHA VIVIX DECORA
Fabricante: Vivix
Opções de cores: branca, preta e nude
Destaque: a cor nude, lançada em 2020,
oferece um tom mais neutro para conferir equilíbrio, suavidade e harmonia,
até quando usada ao lado de cores
mais fortes ou mais discretas

n
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GIRO PELOS ESTADOS

Novembro de
conhecimento
(e reconhecimento)
Homenagem e eventos de qualificação estão entre
atividades do mês nas entidades do ES, RS e SP
Fotos: Divulgação Sindividros-ES

No Espírito Santo
A 7ª edição do Encontro de Capacitação do Vidro
(Comvidro) foi realizada em formato presencial pelo
Sindividros-ES no dia 24 de novembro, dentro da
Casa Cor Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. O
evento teve 150 participantes e contou com a palestra Design serve para compartilhar, ministrada pela
arquiteta Patrícia Pomerantzeff, fundadora do canal
Doma Arquitetura. Patrícia falou bastante sobre a
importância da divulgação do portfólio dos profissionais nas redes sociais e apresentou seu trabalho
nessa área. Gilney Calzavara Júnior, presidente do
Sindividros-ES, também subiu ao palco para comentar sobre o uso do vidro tanto na construção
como na decoração.
Para o sindicato capixaba, o evento superou as
expectativas, sendo a retomada bastante positiva
das atividades presenciais. O 7º Comvidro foi realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e contou
com o patrocínio da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) e do portal Vidro Certo.
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No Rio Grande do Sul
O Sindividros-RS foi homenageado no
tiva do Rio Grande do Sul em celebração aos
seus 80 anos de existência. Autor da proposta, o deputado Ernani Polo destacou em sua

Reprodução

dia 22 de novembro pela Assembleia Legisla-

fala a importância do sindicato gaúcho por
sua história e trajetória na representação e
defesa do setor vidreiro do Estado, além de
citar as inovações tecnológicas acompanhadas pelo setor e a relevância sustentável do
vidro, material 100% reciclável.
dente do Sindividros-RS, agradeceu a honraria, apontando que, ao longo das últimas oito

Dudu Leal

Em seu discurso, Rafael Ribeiro, presi-

décadas, a indústria vidreira no Rio Grande
do Sul tornou-se muito capacitada, com altíssimo grau de inovação e automação: “Partindo da matéria-prima ou produto de base,
fabricada por grupos multinacionais presentes em outros Estados, nosso parque fabril
para-se em tecnologia às mais desenvolvidas indústrias vidreiras mundiais”. Ribeiro
colocou ainda a entidade à disposição para

Dudu Leal

de processamento vidreiro atualmente equi-

ser parceira na busca por melhores condições de competitividade para as indústrias
locais. “O sindicato e a indústria vidreira gaúcha estão preparados para seguir, crescer
e contribuir com o desenvolvimento do Rio
Grande do Sul para os próximos 80 anos”,
declarou. A cerimônia foi concluída com o
descerramento de uma placa comemorativa
e a entrega de homenagem aos integrantes
da diretoria do Sindividros-RS presentes no
evento.
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GIRO PELOS ESTADOS

Em São Paulo
Também em novembro, no dia 10, o Sincomavi realizou o webinar gratuito
“Inclusão e Diversidade no Mundo Corporativo”. Nilton Oliveira Gonçalves, diretor do Grupo Egalas, ministrou a palestra que teve como objetivo responder a
quatro questões: o que é diversidade; o que é inclusão; qual a razão da adoção
da diversidade e inclusão; e quais os principais desafios dessa jornada.
Gonçalves alertou às empresas sobre a necessidade de se adequarem, tornando seus espaços mais inclusivos, pois a valorização e defesa da diversidade não são uma moda passageira, mas sim uma necessidade da sociedade
que veio para ficar. O palestrante também apresentou alertas, sensibilizações
e orientações sobre os caminhos a serem adotados visando à adequação da
cultura organizacional a essa nova realidade.
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Aposta na

TECNOLOGIA
Os motivos para
a Construtora
Laguna escolher
vidros de valor
agregado para
seus edifícios
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Divulgação Laguna

Edifício: Almáa Cabral
Projeto: Baggio Schiavon Arquitetura
Ainda em construção, o prédio é inspirado na beleza do Umm-al-Maa, oásis
localizado na Líbia, e na arquitetura das residências do condomínio Ashjar
at Al Barari, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Seu conceito é criar um
oásis urbano, unindo conforto ao contato com a natureza. As fachadas do Almáa Cabral vão receber insulados (incluindo uma especificação com câmara
interna de 20 mm de espessura) e laminados com vidro de controle solar ClimaGuard Sunlight On Clear (Guardian). A finalização da obra é esperada para
o primeiro semestre de 2022

E

m uma reportagem sobre insulados
na edição de maio deste ano de O Vidroplano, comentamos a respeito de

os motivos de vidros de valor agregado não
serem usados de forma maciça na construção. Entre as possíveis justificativas, as
fontes consultadas para a matéria apontaram o funcionamento do mercado imobiliário, o qual consideraria que desempenhos
térmicos e acústicos acima da média não
seriam necessários em residências.
Pois existem empresas que vão contra esse senso comum, como é o caso da
Construtora Laguna. Atuando há 25 anos
na cidade de Curitiba, ela tem como foco
o desenvolvimento de edifícios residenciais
de alto padrão – e, para isso, utiliza vidros
com alta tecnologia. Nas próximas páginas, conheça por que esse tipo de material
foi escolhido e veja também exemplos de
obras, finalizadas ou ainda em construção,
da companhia.
revista o vidroplano
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Atenção à especificação
Fabio Siqueira comenta o processo de especificação dos vidros usado pela Laguna: sempre se levam em conta o local em que o edifício será erguido e como isso pode influenciar
o bem-estar do usuário.
Simulação energética: a primeira coisa a se fazer é uma simulação energética do projeto,
para se chegar ao tipo de envoltória necessário. Com o resultado, são especificados
todos os elementos da fachada de acordo com seu objetivo;
Condições climáticas: como Curitiba é uma cidade fria, o insulado surge como barreira
contra baixas temperaturas. Mas esse tipo de vidro não precisa ser instalado em todos os locais: segundo Siqueira, geralmente a parte Sul dos empreendimentos leva
insulados, enquanto a Norte, que recebe mais luz natural durante o dia, ganha laminados de controle solar;
Tipologias diversas: diferentes partes de uma obra podem estar suscetíveis a diferentes
fatores (clima, como citado no tópico anterior; vento; barulho; etc.). Por isso, vale refletir se diferentes especificações não seriam importantes para um mesmo projeto.
“Tem concorrente nosso que usa monolítico comum, ou no máximo um laminado incolor 3+3 mm, no prédio inteiro. A gente chega a ter mais de 15, 20 especificações de
vidro em um projeto. Sai do laminado, vai pro insulado, muda o tamanho da câmara de
ar... É um trabalho complexo de engenharia”, revela Siqueira.

Diferenciais

com que esse incômodo (relacionado a

O vidro é um material de destaque para

calor, barulho etc.) seja consideravelmente

os projetos da empresa justamente pela

menor, podendo ficar até mesmo imper-

forma com que ela pensa a construção ci-

ceptível.

vil. “Nosso perfil envolve empreendimentos

Segundo a Laguna, seus projetos al-

marcados por uma arquitetura autoral, por

cançam um percentual de desconforto

conceitos como minimalismo e alto de-

mais baixo do que o da concorrência, cerca

sempenho”, explica o diretor de Engenha-

de 10% a 15% do total de horas em um ano

ria, Fabio Siqueira Giamundo. “Você nunca

– e isso sem precisar acionar ar-condicio-

verá a Laguna com um projeto de fachada

nado em dias quentes ou aquecimento de

colonial. Por isso mesmo, a gente usa mui-

piso no frio, por exemplo. Dessa forma, vi-

to vidro.” Essa aposta se confirma visual-

dros de alta performance se transformam

mente: algumas de suas obras chegam a

no diferencial para que os edifícios entre-

ter fachadas compostas por 85% de nosso

guem aos moradores aquilo prometido na

material.

hora da compra. “Quando projetamos, pen-

O segredo da Laguna está em diminuir

samos no bem-estar do usuário, colocan-

ao máximo o desconforto dos usuários.

do o cliente no centro do negócio”, relata

É isso mesmo que você leu: em qualquer

Siqueira.

construção, existe um nível de desconforto inevitável – é praticamente impossível
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Levar conhecimento

uma edificação oferecer bem-estar o tem-

Uma “batalha” que ainda precisa ser

po todo. Materiais de valor agregado fazem

vencida pelo setor vidreiro é a falta de co-
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Daniel Castellano

Edifício: ROC Batel – Residence Open Concept
Projeto: Baggio Schiavon Arquitetura
No coração do renomado bairro curitibano do Batel,
o ROC Batel – Residence Open
Concept propõe um estilo de vida
urbano, localizado em meio a parques, restaurantes, galerias de arte
e shopping centers. Sua fachada
mistura vidros com painéis metálicos, oferecendo estilo contemporâneo ao projeto. Nessa estrutura,
estão instalados insulados com o
vidro de controle solar SunGuard
Light Blue 52 (Guardian, processado por Blue Glass) usando três
especificações diferentes – cada
uma delas com um objetivo próprio para o conforto térmico interno. Os guarda-corpos das sacadas
receberam temperados de laminados 10+10 mm, com o interlayer
SentryGlas, da Kuraray
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Eduardo Bragança

nhecimento, por parte dos consumidores,
sobre as possibilidades de nosso material.
“Quem busca edifícios corporativos ou comerciais sabe que os custos operacionais
podem ser menores e já conhece as certificações para prédios sustentáveis e os benefícios dos materiais”, afirma Siqueira. “Mas
os clientes do ramo residencial são praticamente leigos nesse assunto. Quando chegam num estande de vendas, eles já viram
outros empreendimentos e têm na cabeça
somente a comparação do preço por m2”.
Por isso, o trabalho de divulgar para os
consumidores os diferenciais da construção, incluindo os dos vidros aplicados, não
deve parar. “Sempre faço uma brincadeira
com nossos clientes e corretores: se você
for a uma concessionária da Volkswagen e
entrar em um modelo Jetta, vai achar que
é um baita carro bacana. Mas se sair dali
e for para a Mercedes, encontrará veículos
com o mesmo tamanho e preços maiores,
porque tem muito mais tecnologia envolvida”, exemplifica.
Para auxiliar nesse processo de convencimento, podem ser usados os relatórios
de simulação energética ou cálculos que
demonstrem a economia gerada pelo menor uso de eletricidade. “Para o cliente residencial, é preciso apresentar o benefício de
forma palpável, pois só falar que ele vai se
sentir melhor fica muito vago. Se você conseguir mostrar que tal vidro vai diminuir

Edifício: Soul Batel Soho
Projeto: Baggio Schiavon Arquitetura
Localizado entre o centro de Curitiba e o bairro Batel, o Soul Batel
Soho é marcado por um design arrojado que inclui uma fachada envidraçada curva. Insulados (da Cebrace, processados pela GlassecViracon) ajudam no conforto térmico da edificação, enquanto laminados aplicados em salas e quartos contribuem para o isolamento
acústico do espaço

pela metade a utilização do ar-condicionado, aí o cliente passa a buscar essas
vantagens.”

Nova mentalidade
Como O Vidroplano tem alertado
desde o ano passado, a pandemia trouxe novas tendências para a arquitetura.
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Divulgação Laguna

Edifício: Pinah
Projeto: Baggio Schiavon Arquitetura
Em plena Alameda Presidente Taunay, uma das ruas mais
charmosas da capital paranaense, o Pinah é o primeiro
prédio residencial brasileiro a buscar a certificação Well,
focada exclusivamente na saúde e bem-estar humano.
Sua fachada também receberá insulados e laminados
com os vidros de controle solar ClimaGuard Sunlight e
SunGuard Neutral 70 (Guardian). A conclusão da obra
está prevista para o segundo semestre de 2023

Uma delas é justamente a maior busca por
qualidade de vida – o que nosso material

apreciar quintais e espaços diferenciados.”

oferece de várias formas. Segundo Siquei-

Nesse sentido, certificações de sustentabi-

ra, houve o desenvolvimento de alguns as-

lidade, como a Leed, GBC Brasil e Well, se

pectos do mercado imobiliário. “Aconteceu

tornam bons argumentos de venda, desde

uma mudança no tipo de edificação, pois

que se explique para o comprador quais as

as pessoas não queriam mais estar den-

vantagens em se adquirir um apartamento

tro de elevadores fechados. Passaram a

num prédio certificado.

n
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falando em normas

ABNT PR 1010
na roda de conversa
Especialistas comentam, no Tecnovidro, a prática
recomendada para vidros na construção civil
Imagens: reprodução

A

12ª edição do Tecnovidro, realizada

coordenadora técnica, que mostrou como

em versão online pela Amvid-MG e

esse novo tipo de documento da ABNT

pelo Sinvidro-MG no dia 24 de no-

permite abordagem mais didática e maior

vembro, foi organizada como uma grande

flexibilidade na forma de apresentação,

mesa de debate com o objetivo de conver-

com linguagem mais simples e acessível

sar de forma leve, mas direcionada, sobre a

para o público não especialista, além do

ABNT PR 1010 — Aplicação e manutenção de

uso de fotos e ilustrações menos técnicas

vidros na construção civil. O evento fez parte

e coloridas. Vera apresentou o conteúdo

da programação do MinasCon 2021 (Encon-

dessa prática recomendada (PR), incluindo

tro Unificado da Cadeia Produtiva da Indústria

a tabela Que vidro usar?, elaborada pela

da Construção).

Abravidro em 2018 para a campanha

A

conversa

teve

como

mediadora

Alessandra Rodrigues, diretora-executiva da

60

dezembro 2021

#TamoJuntoVidraceiro e agora presente
também na ABNT PR 1010.

Amvid-MG e do Sinvidro-MG. A Abravidro

Mauricio Fernandes de Jesus, coordena-

foi representada por Vera Andrade, sua

dor de Vidro Plano da Associação Brasileira

• www.ovidroplano.com.br

das Indústrias de Vidro (Abividro), comentou

ficou limitado aos convidados: os especta-

o processo de elaboração do texto da PR,

dores tiveram voz ativa ao longo do evento.

processo liderado pela Abravidro e Abividro

Por meio de uma janela de chat, eles envia-

que contou ainda com a participação de di-

ram diversas perguntas, todas respondidas

versas entidades. Ele também falou sobre o

pelos especialistas.

patrocínio oferecido pelo portal Vidro Certo, o

“O 12º Tecnovidro foi uma excelente

que possibilitou tornar o documento gratuito

oportunidade de apresentação e divulga-

para todos os interessados, contribuindo as-

ção da prática recomendada para o público

sim para alcançar o maior número possível

mineiro”, avalia Vera, da Abravidro. Mauri-

de pessoas e permitindo a ampla divulgação

cio, da Abividro, concorda: “A discussão ao

de conhecimento sobre nosso material.

longo do encontro foi muito importante,

Tereza Cristina Magalhães, coordenadora

em especial com a sinalização dos outros

e professora do curso de engenharia civil do

membros da mesa de que ações desse gê-

Centro Universitário Newton Paiva, avaliou

nero podem ajudar os profissionais e estu-

a importância do documento tanto na área

dantes a entender as aplicações do vidro”.

acadêmica como no canteiro de obras. “A

Para Alessandra, da Amvid-MG e Sin-

ABNT PR 1010 irá contribuir enormemente

vidro-MG, o 12º evento atendeu as expec-

para a formação dos engenheiros e profissio-

tativas da entidade mineira: “Agradecemos

nais, uma vez que é rica em conhecimento

muito aos debatedores, por aceitarem o

de fácil interpretação”, declarou. “A forma leve

convite para estarem conosco; aos organi-

como foi redigida incentiva o profissional a

zadores do Minascon, pelo convite que nos

procurar a informação e aplicá-la na íntegra,

permitiu mais uma vez fazer parte da grade

evitando erros na indicação de materiais ade-

do maior evento da construção civil do Es-

quados a cada processo construtivo.”

tado de Minas Gerais; ao portal Vidro Certo,
pelo patrocínio; e aos nossos apoiadores

Interação com o público
O bate-papo sobre a ABNT PR 1010 não

AGC, Cebrace, Guardian, Reflex Tempervidros, Saint-Gobain Glass e Vivix”. n
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ACHE FÁCIL

Produtos e serviços

u São Paulo
C & A Embalagens

Cantoneiras / calços de papelão e separadores emborrachados para proteção do vidro
Bauru
Tels. (14) 3018-2132 / 3016-5568
vendas@ceaembalagens.com.br
www.ceaembalagens.com.br

TS Embalagens Eireli

Cantoneiras para vidros temperados, calços de centro, separadores emborrachados, cantoneiras para
molduras e portas.
Itaquaquecetuba
Tel. (11)4644-1841
WhatsApp (11)4644-1841
vendas.tsembalagens@gmail.com

u Paraná
SYM - Software Your Mode

Sistemas especialistas (ERP) para gestão de empresas do setor vidreiro
Curitiba
Tel. (41) 99511-3000 / 99192-9998
WhatsApp (41) 99511-3000
contato@portalsym.com
www.portalsym.com

Acessórios para vidro

Eastman Chemical Company

PVB p/ laminados (Saflex, Vanceva); películas de
segurança/controle solar (LLumar, SunTek).
São Paulo
Tels. (11) 3579-1800 / 0800-55-9989
eastmanbr@eastman.com
www.br.eastman.com

Gusmão Vidros Com. e Serv. Ltda

Ventosas, cola, rebolos, todos os insumos para vidro duplo, etc.
São Paulo
Tel. (11) 3998-2020
www.gusmao.com.br
neide@gusmao.com.br

Distribuidores e
processadores de vidro

u Amazonas
Temperados planos e curvos, box, laminado,
multilaminado, refletivos, espelhos, ferragens
Manaus
Tels. (92) 3611-2466 / (92) 98124-0009
WhatsApp (92) 98124-0009
amazon_temper@hotmail.com
www.amazontemper.ind.br
Instagram: Amazontempermanaus
Facebook: Amazontempermanaus
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Fabricante do vidro BLINDEX no Amazonas
Manaus
Tel. (92) 3232-4232, WhatsApp (92) 98407-7173
vendascor@cdeam.com.br
www.cdeam.com.br

u Bahia
Amazon Temper

Temperados planos, box, laminados, refletivos,
espelhos, ferragens.
Salvador
Tel. (71) 3032-9150 / (71) 99627-8516
WhatsApp (71) 99627-8516
amazontemper.ssa@amazontemper.com
www.amazontemper.ind.br
Instagram: Amazontemperbahia

u Ceará
Amazon Cariri

Temperados planos, box, multilaminados,
refletivos, espelhos, ferragens.
Crato
Tels. (88) 3523-4439 / (88) 3523-3639
cariri@amazontemper.ind.br

Amazon Temper

Temperados planos e curvos, box, multilaminados,
refletivos, espelhos, ferragens.
Aquiraz
Tel. (85) 3260-3076
contato@amazontemper.ind.br
www.amazontemper.ind.br

u Distrito Federal
Vitral Vidros Planos

u São Paulo

Amazon Temper

Casa Dos Espelhos

Comuns, temperados, laminados, serigrafados,
insulados e espelhos.
Brasília
Tel. (61) 3462-3210
vendas-bsb@vitral.com.br
www.vitral.com.br

u Goiás
Govidros

Vidros temperados e laminados.
Goiânia
Tels. (62) 3558-5066 / 3277-9500
Whatsapp: (62) 98235-0555
govidros@govidros.com.br
www.govidros.com.br

Vitral Vidros Planos

Comuns, temperados, laminados, serigrafados,
insulados e espelhos.
Goiânia
Tel. (62) 3240-2400 / (62) 3773-6900
vendas-gyn@vitral.com.br
www.vitral.com.br

u Mato Grosso
Amazon Temper

Temperados planos, box, laminado, refletivos, espelhos, ferragens e acessórios.
Lucas do Rio Verde
Tels. (65) 3549-0216 / (65) 3549-0218
contato@amazontempermt.com.br

www.ovidroplano.com.br
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Guaporé Vidros

Temperado, laminado, multilaminado, espelho,
chaparia, insulado, ferragem, alumínio p/ esquadria
e engenharia
Sinop
Tel. (66) 3211-7500
WhatsApp (66) 99921-3434
diegovendas@guaporesinop.com.br

Guaporé Vidros

Temperado, laminado, espelho e chaparia.
Sinop
Telefax (66) 3211-7500
contato@guaporevidros.com.br
www.guaporevidros.com.br

u Mato Grosso do Sul
DouraGlass

Vidros temperados, vidros de controle solar, laminados e espelhos com bisotê.
Dourados
Telefax (67) 3420-0199
douraglass@douraglass.ind.br
www.douraglass.ind.br

LM Vidros Ltda

Vidros temperados, laminados,
laminados-temperados, refletivos e duplos.
Campo Grande
Tel. (67) 3303-2433, Fax (67) 3303-2434
lmvidros@lmvidros.com.br
www.lmvidros.com.br

u Minas Gerais
Bend Glass

Acústicos, multilaminados, coloridos, espelhos e
temperados (certificados pelo imetro)
Contagem
Tel. (31) 3361-5599, Fax (31) 3361-5599
bendglass@bendglass.com.br
www.bendglass.com.br

Divinal Vidros

Vidros temperados, laminados, duplos insulados,
de controle solar, extra clear.
Belo Horizonte
Tel. (31) 2103-9633, Fax (31) 2103-9630
vendas.bh@divinalvidros.com.br
www.divinalvidros.com.br

Lamina Temper

Uma empresa do Grupo Bend Glass.
Temperados: diversas cores e espessuras.
Contagem
Tel. (31) 3362-8787, Fax (31) 3362-8787
lamina@laminatemper.com.br
www.laminatemper.com.br

Vitral Vidros Planos

Comuns, temperados, laminados, serigrafados,
insulados e espelhos.
Uberlândia
Tel. (34) 3233-8900, WHATSAPP: (34) 3233-8925
vendas-udia@vitral.com.br
www.vitral.com.br

u Paraná
Blue Glass

Temperados com dimensões até 2700x6000 com
selo Inmetro e laminados.
São José dos Pinhais
Tel. (41) 3020-8400, Fax (41) 3020-8424
blueglass@blueglass.com.br
www.blueglass.com.br

ACHE FÁCIL
Cristal Sete Vidros de Segurança
Temperados, laminados, serigrafados e
termoacúticos.
Apucarana
Tel. (43) 3420-7100, Fax (43) 3420-7101
critalsete@cristalsete.com.br
www.cristalsete.com.br

Vidrolar

Vidros duplos, serigrafados, curvos
e temperados.
Curitiba
Tel. (41) 3014-2200, Fax (41) 3014-2242
vidrolar@vidrolar.com.br
www.vidrolar.com.br

u Pernambuco
Amazon Temper Recife

Vidros temperados, box, vidros laminados, vidros
refletivos, vidros comuns, espelhos.
Boatão dos Guararapes
Tels. (81) 3341-7971 / 3343-4593
amazontemperrec@gmail.com
jauri@amazontemper.ind.br

Casas Bandeirantes

Franqueada Blindex e Distribuidora de vidros de
proteção solar Habitat. Vidros para construção
civil, indústria moveleira e linha branca.
Vidros comuns, temperados, texturizados,
refletivos, laminados, multilaminados, serigrafados,
extra clear, espelhos, acessórios para vidro e muito
mais!
Serra Talhada
Tels. (87) 3831-1520 / 0800-081-9500
sac@casasbandeirantes.com.br
casasbandeirantes.com.br

Norvidro Com. e Indústria

Vidros temperados, laminados, espelhos, box,
tampos, kits para box, acessórios e ferragens.
Jaboatão dos Guararapes
Tels.(81) 3376-4424 / (81) 99969-1765
norvidro@gmail.com

u Rio de Janeiro
Vidros Belém

Vidros temperados, laminados temperados, curvos,
insulados (termoacústicos), vidros pintados.
Rio de Janeiro
Tel. (21) 2589-0430, Fax (21) 2589-8167
sac@vidrosbelem.com.br
www.vidrosbelem.com.br

u Rondônia
Guaporé Vidros e Alumínios

Vidros, alumínios e ferragens.
Porto Velho
Tel. (69) 3301-3530, WhatsApp (69) 99959-4118
luana@guaporevidros-ro.com.br
www.guaporevidrosro.com.br

u Santa Catarina
Italajes Termo Vidros

Vidros temperados, laminados, refletivos e espelhos
Itajaí
Telefax (47) 3398-8100
comercial01@italajes.com.br
www.italajes.com.br

u São Paulo
Coveb - Vidros e Espelhos
Vidros comuns e impressos, temperados, laminados, espelhos e acessórios.
São Paulo
Tel. (11) 2958-2250, Fax (11) 2958-2250
contato@covebvidros.com.br
www.coveb.com.br

Cyberglass
Vidros temperados, laminados, serigrafados e
curvos.
São Paulo
Tel. (11) 2914-7211, Fax (11) 2914-1488
cyberglass@cyberglass.com.br
www.cyberglass.com.br

Diamante Vidros
Vidros lapidados, serigrafados, temperados, vidros
com perfil plástico, vidros para linha branca (fogões,
geladeiras, micro-ondas, refrigeração), vidros para
indústria moveleira, vidros modulados (montagem
de lojas e prateleiras), vidros para refrigeração
industrial, vidros para construção civil (portas, divisórias, boxes, fechamento de sacadas)
São Caetano do Sul
Tel. (11) 4225-7666
diamante@diamantevidros.com.br
www.diamantevidros.com.br

Divinal Vidros
Vidros temperados, laminados, duplos
insulados, de controle solar, extra clear.
São Paulo
Tel. (11) 2827-2100, Fax 2827-2100
jaguare@divinalvidros.com.br
www.divinalvidros.com.br

Máquinas e
equipamentos

u São Paulo
Abrasipa

Rebolos para polimento de vidros, rebolo de resina,
feltros, óxido de cério e etc.
São Paulo
Tel. (11) 3933-2999, Fax (11) 3932-1720
abrasipa@abrasipa.com.br
www.abrasipa.com.br

Gusmão Vidros Com. e Serv. Ltda

Lapidadora, Biseladora, Lavadora, Classificador,
Mesa de Corte, Extrusora, etc.
São Paulo
Tel. (11) 3998-2020
www.gusmao.com.br
neide@gusmao.com.br

Tintas e vernizes

u São Paulo
Ferro Enamel/Dip-Tech/Benicarló

Esmaltes e tintas de impressão digital para vidro
automotivo, arquitetônico e aplicação.
Americana
Tel. (19) 2108-9933, Fax (19) 2108-9900
adalberto.ferrari@ferro.com
mario.xavier@ferro.com
www.ferro.com

GlassecViracon
Insulados, laminados, temperados e termoendurecidos, serigrafados.
Nazaré Paulista
Tels. (11) 4597-8100 / (11) 3856-5341
marketing@glassecviracon.com.br
www.glassecviracon.com.br

Penha Vidros
Vidros e caixilhos corta-fogo e antichama, laminados
planos e curvos, fachadas e marquises, projetos e
instalação.
São Paulo
Tel. (11) 3225-3713,
WhatsApp (11) 99678-0382
comercial@penhavidros.com.br
contato@penhavidros.com.br
www.penhavidros.com.br

Tempervidros
Vidros temperados de 6, 8 e 10 mm, linha de serigrafados, laminados e espelhos.
Lindóia
Tels. (19) 3898-1808 / (19) 3898-1441
tempervidros@ tempervidros.com
www.tempervidros.com

Vidraçarias

u São Paulo
Grupo Success

Serviços de arquitetura em vidro em geral
São Paulo
Tel. (11) 5904-8500
marketing1@gruposuccess.com.br
www.multpainel.com.br/
www.sevexclusivv.com.br/

QUER ANUNCIAR
SUA EMPRESA NO
ACHE FÁCIL?

Entre em contato
com a Abravidro!
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ASSOCIADOS ABRAVIDRO
1NIQ – (11) 99855-9944
A2 VIDROS — (19) 4042-5010
ABC TEMPER — (11) 4178-2377
ABRASIPA — (11) 3933-2999
ALUSUPRA — (48) 3242-3473
AMAZON TEMPER (AM) — (92) 3611-2832
AMAZON TEMPER (BA) — (71) 3032-9150
AMAZON TEMPER (CE) — (85) 3260-3076
AMAZON TEMPER (MT) — (65) 3549-0216
AMAZON TEMPER (SC) — (49) 3433-7594
AMAZON TEMPER (PE) — (81) 3341-7971
AMAZON TEMPER CARIRI — (88) 3523-3639
ART VIDROS — (48) 3434-6900
BAHIA VIDROS — (75) 3311-3000
BEDISVA — (14) 3814-5303
BEND GLASS — (31) 3361-5599
BESCHIZZA (DVB) — (16) 4009-1500
BLUE GLASS — (41) 3020-8400
BLUE HOUSE – (61) 3363-8389
BONNEVILLE VIDROS — (11) 4662-9898
BOTTERO DO BRASIL — (11) 4072-3031
BRAZILGLASS — (11) 4827-2410
CASAS BANDEIRANTES — (87) 3831-1520
CLARITY — (12) 3203-4466
CLIMAGLASS — (47) 3387-7575
COLPANY VIDROS – (32) 3539-1950
CONLUMI — (11) 2827-7255
CORNING BRASIL — (11) 3089-7400
CRISBAL — (24) 3323-3606
CRISTAL SETE — (43) 3420-7100
CRISTALPLEX — (14) 3454-4787
CRISTALTEMPER — (32) 3729-8000
CYBERGLASS — (11) 2914-7211
DEC TEMPER– (38) 4009-9990
DEKOR VIDROS — (31) 3712-5297
DIAMANTE — (11) 4225-7666
DICEVI — (85) 3095-3448
DISK VIDROS — (46) 3524-1517
DISTRIVIDROS — (27) 3038-3800
DIVIBRAS — (11) 3922-2448
DIVIMAX — (19) 3211-1111
DIVINAL — (11) 2827-2100
DIVINAL MINEIRA — (31) 2103-9633
DIVINE VIDROS — (37) 3512-9000
DM VIDROS — (19) 3216-5011
DORMAKABA — (11) 4689-9200
DOURAGLASS — (67) 3420-0199
DVM VIDROS — (99) 3582-8100
EASTMAN — (11) 3579-1800
EM VIDROS — (98) 3131-4000
ESTRELA — (27) 2124-7500
ESTRUTURAL VIDROS — (61) 3213-6200
EVERLAM — (11) 4191-4548
EXTRAGLASS — (85) 3099-2693
GLASS CAMP — (19) 3246-0208
GLASSCONTROL — (12) 3204-4964
GLASSECVIRACON — (11) 4597-8100
GLASSMAXI (CE) — (85) 3474-0613
GLASS PARTS — (11) 3922-8000
GLASS TEMPER SUL — (24) 3356-5564
GOVIDROS — (62) 3558-5066
GUAPORÉ (MT) — (65) 3617-8787
GUAPORÉ (RO) — (69) 3301-3530
GUAPORÉ - SINOP — (66) 3211-7500
HLX GLASS – (54) 3522-4922

IDÉIA GLASS — (11) 3016-9300
INTERMAC DO BRASIL – (11) 2351-3939
ITALAJES VIDROS — (47) 3398-8100
IRETEMPER – (74) 3642-2142
JKCM — (71) 3377-8500
KURARAY SOUTH AMERICA — (11) 2615-3531
LINDE VIDROS — (47) 3641-4444
LM — (67) 3303-2433
LUZIR VIDROS — (75) 2102-8658
MARCETEX VIDROS — (11) 4189-8282
MARVITE — (98) 2109-0645
MARY ART — (42) 3629-9500
MAURIGLASS — (47) 2107-4046
MERCADO DA IMAGEM — (11) 3554-4777
MERCIN GLASS — (11) 4584-2911
MIRANDEX — (69) 3422-1404
MIRANDEX VIDROS — (68) 3221-1401
MODELO VIDROS — (54) 3388-0068
NEW BOX — (21) 2676-3390
NEW TEMPER – (21) 3448-8500
NOROESTE VIDROS — (93) 3522-7007
NORVIDRO — (81) 3378-6820
NORVIDRO BA — (71) 3394-1440
ONIXX — (69) 3226-2020
PALÁCIO DOS CRISTAIS — (11) 2086-6330
PENHA — (11) 3225-3713
PERSONAL GLASS — (48) 3033-1333
PESTANA— (31) 3389-1750
PILAR GLASS — (11) 3834-7000
PITANGLASS — (42) 3646-2718
PKO — (11) 4791-8999
PLANALTO VIDROS (DF) — (61) 3597-4488
PORTAL GLASS — (67) 3246-1103
PORTAL VIDROS — (92) 3632-4200
PRIMO VIDROS — (15) 99702-1613
QUALITEMPER — (21) 3291-9800
RAIOL VIDROS — (49) 3444-3551
RAPIDEX TEMPER — (11) 94114-9858
REAL TEMPER — (15) 3032-8800
REAL VIDROS DISTRIBUIDORA – (47) 2107-8785
REFLECTA GLASS — (44) 3639-6440
REFLEX — (31) 2191-8000
ROHDEN — (47) 3563-9100
SA VIDROS — (19) 3326-5110
SAINT GERMAIN — (21) 2413-7555
SALTON VIDROS — (54) 3311-4011
SANDRO ACESSÓRIOS — (22) 2646-5967
SÃO CRISTOVÃO TEMPER — (31) 3117-1717
SÃO MATEUS VIDROS — (11) 2010-7515
SANTA CECILIA — (88) 98853-0654
SANTA RITA CRISTAIS – (19) 3661- 4005
SANVIDRO — (81) 3493-7800
SCALA VIDROS — (71) 3017-1999
SCHOTT DO BRASIL — (11) 4591-0288
SCHOTT FLAT GLASS — (19) 3936-8989
SCREENLINE — (11) 2197-1400
SGLASS – (43) 3427-7000
SIEPIERSKI TÊMPERA — (73) 3292-5022
SIMONICA — (74) 3621-9921
SL VIDROS — (66) 3211-7500
SMART GLASS — (21) 97229-1360
SPEED TEMPER — (11) 4716-9110
STAR PEX — (51) 3637-0700
STAR TEMPER — (14) 3878-2600
STEINGLASS — (48) 3248-0448

NOVO ASSOCIADO

64
64

dezembro
dezembro 2021
2021

www.ovidroplano.com.br
• www.ovidroplano.com.br

SULGLASS — (41) 3046-1730
SUPREMA GLASS — (31) 3347-2262
SVA VIDROS — (49) 3442-5020
SYSTEM GLASS — (41) 3346-4000
TECNOVIDRO — (54) 3261-0100
TÊMPERA PRIMOS — (47) 3633-0015
TÊMPERA VIDROS — (11) 5621-6422
TEMPERACRE — (68) 3232-3822
TEMPERAÇO (MG) — (33) 3212-8300
TEMPERAÇO (ES) — (27) 3089-7911
TEMPERBRAS — (43) 3249-1550
TEMPER DEDO DE DEUS — (21) 2741-1414
TEMPERFORTE — (42) 3446-5561
TEMPERFOZ — (45) 3029-2222
TEMPERLÂNDIA — (43) 2101-6100
TEMPERLINE — (45) 3037-2700
TEMPERMAT — (65) 3925-2000
TEMPERMAX — (15) 3238-9999
TEMPERMED — (45) 3264-3610
TEMPER PATOS — (34) 3821-4140
TEMPERSUL (SP) — (18) 3821-8220
TEMPERVIDROS (SP) — (19) 3898-1808
TERMARI VIDROS — (27) 3346-2700
THERMOGLASS — (11) 2105-3100
TTR VIDROS — (24) 3311-0100
TVT — (11) 4606-8330
TWINGLASS — (11) 2105-3100
UDINESE ASSA ABLOY — (11) 3195-9200
UNIÃOTEMPERVIDROS (GO) — (62) 4008-7200
UNIVIDROS — (48) 3301-6000
UNO GLASS — (41) 2108-1000
V1 VIDROS — (43) 3356-4141
VHM VIDROS – (51) 3741-4847
VIDRAÇARIA UNIÃO — (95) 3625-1279
VIDRAGE — (47) 3203-0150
VIDRATOO TÊMPERA — (11) 4056-2609
VIDROBENS — (17) 3334-6300
VIDROBOX — (51) 3302-4343
VIDRO CENTER — (83) 3331-9339
VIDROESTE — (15) 3363-9360
VIDROFORTE — (54) 3209-6600
VIDROLÂNDIA — (43) 2101-6100
VIDROLAR — (41) 3014-2200
VIDROMINAS — (35) 3292-2440
VIDROS BELEM — (21) 2589-0430
VIDROS FREITAS — (19) 3116-1227
VIMINAS — (27) 3398-1500
VIPEL — (48) 3631-0100
VIPRADO — (54) 3293-4900
VITOR CARLOS TRÊS — (54) 3449-1499
VITÓRIA VIDROS — (86) 98872-1121
VITÓRIA VIDROS (PI) — (86) 98872-1121
VITRAL VIDROS (DF) — (61) 3462-3200
VITRAL VIDROS (GO) — (62) 3240-2400
VITRAL VIDROS (MG) — (34) 3233-8900
VITRALLUX – (99) 3535-7600
VITRAX — (63) 3214-2040
VITRINO VIDROS — (47) 3432-2693
VITRIUM (PB) — (83) 3248-1173
VITRUM — (21) 3475-1500
VITRIUM VIDROS - (84) 3314-0491
VTC — (11) 4496-1919
WR GLASS – (11) 4048-2633
ZENIT GLASS BRASIL – (32) 3339-9500

EMPRESAS COM VIDROS TEMPERADOS CERTIFICADOS
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Tel. (11) 3873-9908
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AGC do Brasil

17

38

68

Tel. 0800-728-4376
www.cebrace.com.br

Tel. (11) 2615-3531
www.kuraray.com.br

16

Schiatti Angelo

52

info@schiattiangelosrl.com
www.schiattiangelosrl.com

www.blindex.com.br

Kuraray

Metalúrgica Amaral
Tel. (62) 3283-5514
www.metalurgicaamaral.com.br

Tel. 0800-013-1234

Cebrace

21

Tel. (19) 3775-2210
www.lisec.com

Tel. 0800-272-2242
www.agcbrasil.com

Blindex

Lisec

Sglass

9

Tel. (43) 3427-7000
www.sglass.com.br

12

Vivix

2

Tel. 0800-200-1222
www.vivix.com.br
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PARA O SEU NEGÓCIO

Como fazer o
balanço de
fim de ano
vectorhot/stock.adobe.com

Escrito por PIX (blog.pix.com.br)

Q

uando o fim de ano se aproxima, é

contábil que registra o patrimônio do

hora de avaliar se as metas foram

negócio;

atingidas. As vendas foram boas?

Fluxo de caixa: registro de todas as

Houve lucro? Há dívidas? Houve ganho ou

movimentações financeiras. Permite

perda de mercado? Por que tudo isso acon-

que a companhia identifique comporta-

teceu? Questionamentos como esses preci-

mentos de clientes, bem como os im-

sam ser respondidos para que seja possível

pactos de diferentes variáveis (internas

planejar o novo ano de forma estratégica.

e externas) no negócio. Outra importan-

O balanço de fim de ano é uma análise
do desempenho dos últimos doze meses

te utilidade é a projeção de receitas e
despesas;

da empresa. Assim, é possível identificar a

Obrigações acessórias: série de

situação financeira e patrimonial da com-

documentos que comprovam o paga-

panhia e confirmar se ela está quite com

mento de impostos, taxas e tributos de

as suas obrigações tributárias.

acordo com o porte da empresa, sua
natureza jurídica e atividades desempe-

Por que é importante?

A PIX é uma empresa
de Brasília voltada ao
desenvolvimento de
soluções em tecnologia
da informação
e comunicação,
fornecendo soluções
para integração bancária
entre pessoa jurídica e
seus respectivos bancos.

O balanço contábil e patrimonial é uma

Saldos, lucros e prejuízos: demons-

obrigação de toda e qualquer organização. O

trativo que apresenta o resultado da em-

planejamento estratégico para o ano seguin-

presa. É uma ferramenta de diagnóstico

te de uma empresa que obteve lucro é bem

do momento financeiro, que pode ser

diferente do de uma que está no vermelho,

comparado com períodos anteriores

por exemplo. Portanto, a organização que re-

para facilitar a contextualização e a in-

aliza esse balanço cumpre com suas obriga-

terpretação dos resultados obtidos;

ções legais, ao mesmo tempo que determina metas realistas para o próximo período.
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Organização de notas fiscais: atesta
a idoneidade da empresa em cada venda efetuada, comprovando o pagamen-

Quais as principais obrigações
fiscais?
Divulgação

nhadas;

Balanço patrimonial: documento
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to dos respectivos impostos. Sem elas,
nenhuma companhia pode funcionar
legalmente no país. n

revista o vidroplano

67

68

dezembro 2021

• www.ovidroplano.com.br

