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Expectativas na 

Construção Civil 

para 2021!

Apesar de um 2020 com incertezas, 
um dos setores que se destacou, 
sendo importante para a economia do 
país, foi a construção civil. Nos 
primeiros 10 meses do ano, mais de 
138 mil vagas formais foram criadas, 
sendo o melhor resultado desde 2013, 
quando a construção gerou mais de 
200 mil.

Durante o ano de 2020, o setor foi 
acompanhado pela CBIC (Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção), além da CNI 
(Confederação Nacional das 
Indústrias). Apresentando números 
relevantes, em novembro de 2020, o 
índice de confiança de empresários 
da construção atingiu 58,9, 
superando a média histórica de 53,6 
pontos.

Segundo sondagens realizadas pela 
CNI com apoio da CBIC, a 
expectativa dos empresários para o 
primeiro semestre de 2021 é positiva, 
além da sinalização no aumento de 
compras de insumos e geração de 
novas vagas no setor, bem como o 
aumento do nível de atividade e, 
também, de maior volume de 
lançamento de novos 
empreendimentos e serviços.

Relacionado ao comércio na área, 
segundo termômetro da Abramat 
(Associação Brasileira da Indústria 
de Materiais de Construção), 86% 
dos empresários pretendem investir 
em modernização dos meios de 
produção ou expansão de capacidade. 
Entretanto, um fator que pode mudar 
as perspectivas é o fim do auxílio 
emergencial, que contribuiu com o 
crescimento de 30% no setor.

Outra questão que é assunto desde 
2020 é a vacina contra a Covid-19. 
No Brasil, segundo o plano de 
vacinação, médicos, idosos, 
professores, presos, além de 
profissionais de forças de segurança 
de salvamento e pessoas do grupo de 
risco estão contemplados nas 
primeiras 4 fases de vacinação. Para 
o restante da população, ainda não há 
previsões.

MERCADO
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O vidro em uma das 

maiores rodas 

gigantes do mundo!

Você, vidraceiro e serralheiro, sabe 
que o vidro é usado em várias 
situações, com muitos atrativos e 
aproveitado de diferentes formas. 
Uma das situações em que ele é 
reconhecido no Brasil e no mundo, é 
seu uso em pontos turísticos ou de 
lazer. 

Conhecida como a roda do milênio, 
um dos lugares que aproveita o vidro, 
é a London Eye. Localizada em 
Londres, na Inglaterra, ela tem 135 
metros, e conta com 32 cápsulas de 
vidro (que representam os 32 
distritos de Londres) de 10t, com 
capacidade para 25 pessoas, o que 
permite 800 pessoas por vez. 

A ideia da construção do projeto 
surgiu após uma competição criada 
pelo jornal The Sunday Times, nos 
anos 90, com a ideia de criar uma 
estrutura que expressasse a chegada 
dos anos 2000.

Sua construção durou 7 anos e teve a 
participação de profissionais de 5 
países diferentes. Entre os pontos a 
serem vistos durante os 30 minutos, 
está o Palácio de Westminster, do 
qual faz parte o Big Ben. No local é 
possível ter uma vista de 360º da 
parte externa.

Você que é do segmento alumínio-
vidreiro e se interessa por eventos e 
premiações vai gostar de saber desta 
informação: a London Eye já recebeu 
80 prêmios nas áreas de turismo, 
arquitetura e engenharia.

MARAVILHAS 
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Vidraceiro e 

serralheiro, ofereça 

produtos que geram 

mais lucros!

Você, vidraceiro e serralheiro que 
conhece o segmento, sabe que há 
diversas regiões no Brasil e, muitas 
vezes, as vidraçarias são encontradas 
nelas. Mas, com a extensão 
observada no país e as várias 
empresas semelhantes, é importante 
criar diferenciais, para se destacar, 
atrair clientes e ampliar as 
oportunidades.

Uma das possibilidades de explorar 
os diferenciais é oferecer produtos 
que geram mais lucros e valor 
agregado para sua vidraçaria. Sobre a 
importância de vidraceiros e 
serralheiros trabalharem com 
produtos que agregam valor, Ricardo 
Câmara diz: “A concorrência e 
procura por produtos comuns de 
prateleiras, mais conhecido como 
commodity, está cada dia maior, a 
margem de lucro fica muito apertada. 
E para se destacar, será preciso fazer 
diferente”.

Quanto a insegurança de 
profissionais do segmento 
oferecerem esses produtos, ele 
lembra alguns motivos: “Falta de 
informação por parte do fabricante, 
falta de conhecimento técnico, falta 
de interesse em se desenvolver com 
treinamentos e a mais comum; 
resistência ao novo produto”.

Ele ainda destaca que profissionais 
devem se profissionalizar para 
crescer: “Investimento em 
qualificação profissional, estudo 
constante dos novos lançamentos, 
participar de feiras, lives e palestras”.

Sobre essa prática, o vendedor sênior 
da AL Indústria, Walter Rodrigues, 
ressalta: “Eu sempre procuro orientar 
o vidraceiro da enorme importância 
de mostrar as alternativas que a AL 
oferece do ponto de vista da 
qualidade do produto, da facilidade 
de instalação, da questão estética, da 
durabilidade e garantia que a AL 
oferece”, que esses fatores permitem 
que ele melhore sua rentabilidade, 
mostrando ao cliente final o conjunto 
dessas características do que a 
empresa produz, destaca.
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Como será nosso 

2021?

Na noite de segunda-feira, 18 de 
janeiro, o Jornal do Vidro realizou a 
1ª edição de 2021 da sua live “No 
meio do caminho”. O programa, 
apresentado por Rodrigo Sandim 
com comentários de Giuliano 
Alcântara, teve como pauta “Como 
será nosso 2021?”. Para conversar 
sobre o assunto, estiveram presentes 
no programa Walter Rodrigues, da 
área de vendas da AL Indústria, de 
Mauá-SP, e a coapresentadora Joana 
Santos, executiva da Ascevi 
(Associação Catarinense das 
Empresas Vidreiras).

O programa também contou com as 
opiniões enviadas por personalidades 
do segmento, como: Gabriel Batista, 
Max Del Olmo, Ricardo Câmara, 
Eduardo Lopes, Melissa Capriglione, 
Odileno Lehmkuhl e Marcelo 
Barreto.

Rodrigues destaca que a AL Indústria 
terminou o ano em alta: 
“Terminamos o ano com 430 ou 450 
colaboradores”, e reforça a 
importância de vidraceiros 
surpreenderem os clientes: “Coisas 
que vão agregar muito mais valor no 
seu trabalho e proporcionar melhor 
rentabilidade”. Ele reforça a 
importância de os vidraceiros não 
perderem oportunidades: “Você 
ofereceu a variedade de produtos que 
tem? ”, faça de acordo com a norma, 
acrescenta.

Sobre a perspectiva para 2021, o 
diretor do grupo Setor Vidreiro, 
Gabriel Batista acredita que em todas 
crises há duas crises “A primeira é a 
de ovelhinha (a vítima), a segunda é 
a do pastor (alguém que se coloca em 
prol de proteger, ajudar e cuidar). A 
postura que vejo que nós como 
profissionais vidreiros temos que 
tomar é a postura do pastor”.

Eduardo Lopes, proprietário da Inox-
Par de São Paulo, reforça a questão 
de valorizar as coisas simples e o 
respeito entre as pessoas além da 
visão empresarial: “Você tem que 
estar atualizado, enxuto, competitivo 
e correndo para poder andar”.

Sobre a questão das frustações, 
Walter Rodrigues destaca: “Sempre 
alguma coisa a gente vai conseguir”, 
“Adapte-se a realidade a nova 
circunstância, mas não desanime”, 
honre o seu parceiro, lembra.

Melissa Capriglione, gerente de 
vendas da distribuidora de Perfis de 
Alumínio Vidromax, localizada em 
Curitiba-PR também ressalta as 
expectativas: “Acredito que vamos 
manter o nível de vendas pelo menos 
no primeiro semestre”, “Começamos 
o ano no 220, com muitas 
novidades”.

Max Del Olmo, diretor da fabricante 
de acessórios para vidro temperado, 
AL Indústria, também trouxe sua 
opinião: “Quando a gente acredita, 
confia no nosso projeto e tem 
convicção que estamos no caminho 
certo, a palavra é sucesso”.

Odileno Lehmkuhl, diretor executivo 
da ECG Sistemas, de Palhoça- SC, vê 
relação com o fluxo de caixa: “Uma 
coisa que aperta um pouco é que as 
empresas precisam ter fluxo de caixa. 
O fluxo de caixa se estendeu muito”, 
e acredita que nos próximos meses o 
mercado irá se normalizar na questão 
de matéria prima.

Já Marcelo Barreto, professor e 
consultor vidreiro da Rede 
Construvidro, em Porto Alegre-RS, 
pontua os objetivos em 2021: 
“Algumas empresas estão reduzindo 
e nós estamos investindo”, 
resumindo sua fala.

Ricardo Câmara, da Central do 
Vidraceiro-RJ também opinou sobre 
2021: “Nós temos que todos os dias, 
nos reprogramar”.

Rogério Fleck, diretor da 
MettallFleck Ferragens, de Curitiba-
PR também mostra otimismo: “O 
resultado vai ser extraordinário, e eu 
estou conduzindo, já conduzi e vou 
conduzir para que tudo isso 
aconteça”, e lembra que devemos ter 
um olhar sobre nós mesmos.

MERCADO
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Cúpulas ou domos, 

o que são?

No mercado alumínio-vidreiro, assim 
como outros relacionados ao 
segmento, existem soluções que 
facilitam cada vez mais a vida do 
consumidor final, possibilitando 
assim, o melhor aproveitamento do 
ambiente em diversas situações no 
dia a dia.

Uma dessas soluções são as cúpulas 
(ou domos). Com aplicações em 
locais como: residências, shoppings, 
estádios, centros de eventos, além de 
outras possibilidades, elas têm um 
formato semelhante ao de um iglu e 
são encontrados em diferentes 
tamanhos, com várias alternativas 
quanto ao uso de materiais, como o 
vidro ou acrílico, por exemplo. Essa 
solução confere mais importância ao 
projeto.

Entre as vantagens de usar o domo, 
estão: eficiência energética, 
resistência a tempestades, vão livres, 
ventilação natural, além da qualidade 
do projeto, necessidade de usar 
menos materiais e outras 
características, de acordo com cada 
situação e finalidade da instalação. A 
resistência, estabilidade e sua 
contribuição com detalhes na 
decoração dos ambientes também são 
pontos a serem destacados.

Usadas em diversas construções em 
países, um dos exemplos de sua 
aplicação está na Basílica de São 
Pedro, no Vaticano.
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Vidraceiro e 

serralheiro, por que 

fazer alongamentos 

durante o dia de 

trabalho?

Vidraceiros e serralheiros tem 
conhecimento prático sobre o setor e 
sabem que são necessárias diversas 
atividades durante o dia, seja uma 
negociação ou manuseio e instalação 
de vidros em um determinado 
projeto. Mas é importante que, você 
que trabalha no segmento, não 
esqueça de cuidar do próprio corpo.

Em relação aos cuidados com seu 
corpo, uma prática a ser adotada por 
trabalhadores do setor é a ginástica 
laboral (alongamentos durante o 
expediente). Quanto aos benefícios 
para a saúde, a professora de 
educação física, Débora Ortega, 
destaca: “Os alongamentos 
possibilitam maior mobilidade, 
flexibilidade e bem-estar na vida das 
pessoas, assim sendo, a ginástica 
laboral auxiliará no relaxamento da 
musculatura, no alívio do stress, 
diminuindo risco de lesões, tendinites 
e doenças que provém dos 
movimentos de repetição”.

Direcionado aos vidraceiros e 
serralheiros que precisam carregar 
objetos pesados, a professora lembra: 
“Exercícios de alongamento auxiliam 
no relaxamento da musculatura de 
quem trabalha com carga e 
sobrecarga.  Assim sendo, sugeriria 
esse método”.

Ortega ainda reforça a importância de 
as empresas investirem em 
profissionais da área para momentos 
de exercícios com funcionários: 
“Todas as empresas deveriam 
contratar um profissional da 
educação física para trabalhar com a 
ginástica laboral. Auxiliando assim 
seus funcionários na saúde de forma 
preventiva”.
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Conheça os vidros 

coloridos e a 

contribuição em 

projetos!

Você, profissional do segmento 
alumínio-vidreiro, sabe que a 
diversidade de opções de vidros 
facilita e amplia suas negociações, 
trazendo diferenciais quando bem 
exploradas. Um dos materiais que se 
faz presente são os vidros coloridos.

Aliados nas decorações de ambientes, 
eles são feitos com a técnica de 
serigrafia (que recebe a pintura em 
desenhos por meio de uma tinta 
especial, o esmalte cerâmico, 
também conhecido como esmalte 
vitrificável), ou então com a pintura a 
frio (processo em que o vidro recebe 
jatos de tinta que secam 
naturalmente). Combinando as 
características do vidro ao lugar, 
algumas aplicações deles são seu uso 
em fachadas, móveis, banheiros, 
bancadas ou revestimentos. Com 
várias finalidades, de acordo com o 
projeto executado, uma delas é a 
passagem de iluminação solar.

Como vidraceiros e serralheiros já 
sabem, o vidro é alternativa em 
diferentes situações, e a modernidade 
proporcionada pelos vidros coloridos 
em ambientes variados é um ponto 
que também deve ser argumento de 
venda, explorando as características 
desse material e criando 
oportunidade de negócio para você e 
sua vidraçaria.
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Automação 

residencial: veja os 

benefícios ao 

segmento alumínio-

vidreiro!

Você, vidraceiro e serralheiro, sabe 
que fugir do comum é um ponto 
favorável. Com as diversas 
aplicações do vidro, um mercado que 
vidraceiros e serralheiros devem 
explorar e criar diferenciais é a 
automação residencial.

Sobre os benefícios, o diretor do 
grupo Setor Vidreiro, Gabriel Batista, 
reforça que trabalhadores do 
segmento devem oferecer soluções 
que agregam valor, buscando o 
público mais sofisticado: “A partir do 
momento em que ele oferece mais 
valor e benefícios no seu 
envidraçamento, automaticamente ele 
começa a acessar um cliente mais 
sofisticado e melhor pagante. Um 
cliente que a maioria dos vidraceiros 
não gosta de atender, porque são 
clientes exigentes, que tem obras 
difíceis de ser feitas e que 
normalmente não aceitam aquilo 
padronizado que a gente já tem, pois 
são projetos muito personalizados e 
detalhados”.

Quanto as tecnologias, ele diz que 
todas podem ser oferecidas e 
adaptadas ao vidro, e cita algumas 
soluções presentes: “Armários de 
cozinha automatizados, coberturas 
residenciais que abrem e fecham, 
telas que se escondem na parede ou 
no piso, boxes, portas”. 

Sobre os desafios, o diretor diz: 
“Estudar mais sobre esse mercado e 
essas soluções”. Já sobre o que é 
realidade no segmento, Batista afirma 
que já é possível automatizar todos 
tipos de envidraçamento: “O 
mercado já está acontecendo’.

Gabriel Batista acredita que o ponto 
principal é cultural “Um trabalho 
muito forte de divulgação, uma força 
tarefa para colocar o vidraceiro com 
uma mentalidade do século 21”.
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