
A SERVIÇO DO PROFISSIONAL DO VIDRO E ALUMÍNIO

®

T
E

N
H

A
 F

É
 S

E
M

P
R

E
! 

MARÇO 2021 - ANO 7

?A
N

O
 7

  
/ 
 E

D
IÇ

Ã
O

 5
8

 /
 E

D
IÇ

Ã
O

 D
O

 A
S

S
IN

A
N

T
E

 

 
 PARADA

NOVO AUMENTO
NO VALOR DO

VIDRO...

M
AIS

 

U
M

A 

NOVO AUMENTO
NO VALOR DO

VIDRO...
PAG 12







ocê, que é profissional do Vsegmento alumínio-vidreiro e 
está por dentro das notícias das 

últimas semanas, sabe do novo aumento 
no valor do vidro, sobre prorrogação do 
direito antidumping definitivo por um 
prazo de até 5 anos, além da parada para 
manutenção preventiva de um forno da 
fabricante de vidros Guardian Glass, 
programada para dia 30 de março.

Procurados por nossa redação para 
esclarecer como será a situação nesse 
período, o diretor comercial da Guardian 
Glass, Renato Sivieri, explica: “Este é 
um reparo comum a todos os fornos de 
vidro que acontece em média a cada 3 
anos e tem intenção preventiva”.

O diretor comercial diz que a retomada 
do empacotamento será no mês de abril, 
e reforça a importância da manutenção: 
“O efeito positivo do reparo é a 
ampliação da capacidade, além da 

manutenção dos níveis de qualidade”.

Sivieri ainda ressalta que os níveis 
atuais de serviço não devem ser 
afetados: “Estamos nos preparando para 
este reparo há algum tempo e todas as 
medidas cabíveis foram tomadas para 
evitar a suspensão”.

Por parte de uma das clientes da 

Guardian Glass, Felipe Ribeiro Bastos 
da Central Vidros, indústria de vidros 
laminados e insulados da cidade de 
Brasilia - DF, diz que hoje 80 a 90% de 
sua produção é de materiais da 
Guardian, sendo que 80% são vidros de 
controle solar “Se eles não conseguirem 
me atender, eu não tenho nem o que 
vender, porque o concorrente não tem 
produtos similares”.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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 Imagem: Guardian Glass Brasil

Como será a manutenção

preventiva do forno da

Guardian Glass?





ocê, vidraceiro e serralheiro, Vsabe da importância de 
aproveitar as características dos 

vidros disponíveis no segmento, para se 
destacar de outras vidraçarias, além de 
criar diferenciais, e ampliar suas opções 
de produtos, oportunizando ainda mais, 
as negociações em sua vidraçaria ou 
serralheria.

Um dos produtos que você pode 
aproveitar, é o vidro acidado. Entre as 
alternativas de instalações dele, estão os 
boxes. Como você profissional 
alumínio-vidreiro bem sabe, não basta 
apenas oferecer o básico, quando o 
assunto é se destacar de outras 
vidraçarias, ou serralherias. Essa 
instalação que é uma das mais 
conhecidas no mercado do vidro, por 
vidraceiros e serralheiros, pode também 
trazer diferenciais, usando esse vidro.

O vidro acidato, é feito por meio de um 
tratamento de ácidos, para proporcionar 
a opacidade ao mesmo. Com 
acabamento fosco, é difícil ver através 
dele, por outro lado, possibilidade a 
passagem de luminosidade. 

Aliados de vidraceiros e serralheiros, a 

facilidade na limpeza, além da 
colaboração com a decoração e estética 
do ambiente, são argumentos a serem 
lembrados durante as negociações, para 
criar diferenciais para sua vidraçaria ou 
serralheria, e se destacar de outras 
empresas do segmento.

Você explora o vidro
acidado nas instalações
em boxes?
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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 Imagem: Metalumínio e Vidraçaria Nathy (Facebook)





ocê, vidraceiro e serralheiro, Vsabe que no segmento há 
diversas alternativas para suas 

instalações. Além da variedade de vidros 
disponíveis no mercado, seja o float ou 
aqueles que agregam as suas 
construções, como vidros de controle 
solar, por exemplo, também é possível 
usar produtos além do vidro, unindo as 
características.

Os produtos vidreiros são usados além 
do segmento do vidro, na construção 
civil, moveleiro e outros. Um deles, é a 
automação residencial, que aproveita, 
não só o vidro, mas outros produtos, 
para conferir mais praticidade aos 
consumidores finais.

Uma dessas opções, são as persianas 

para coberturas de vidro. Escolhas 
automatizadas, elas proporcionam 
benefícios ao ambiente, instaladas junto 
ao vidro. 

Em relação as persianas para coberturas 
de vidro, o diretor comercial Rinaldo 
Semprebon, da empresa Vertical 
Persianas de Curitiba - PR, destaca os 
benefícios: “Reduz drasticamente o calor 
e luminosidade do ambiente. Alia a 
qualidade de vedação do vento e da 
chuva do vidro, com a proteção do calor 
e luminosidade do sol da persiana”.

Segundo o gerente da empresa que lança 
materiais inovadores, nas persianas para 
coberturas de vidro: “É utilizado nas 
cortinas VF uma tela solar especial e 
exclusiva que filtra 99% das incidências 

solares, mantendo o ambiente com 
luminosidade controlada e temperatura 
controlada. Essa tela possui tratamento 
anti-fungo, que mesmo que a cobertura 
tenha qualquer infiltração, não irá 
desenvolver fungos”.

Ele também lembra, que elas podem 
ser usadas em todas coberturas de 
vidro “É indicada para todas 
superfícies de vidro, inclusive 
inclinada ou arredondada”.

PUBLICIDADE

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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Veja as persianas para cobertura

de vidro e seus benefícios!
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Vidro antichamas,
você conhece os
benefícios dele?

o setor alumínio-vidreiro, os Nvidros que agregam nas suas 
negociações e instalações e 

oferecem mais praticidade ao 
consumidor final beneficiam você e sua 
vidraçaria. Entre as escolhas possíveis 
para oferecer aos clientes, vale lembrar 
dos vidros especiais.

Um deles, é o vidro antichamas. Feito 
com produtos químicos, como o boro, 
ele passa pelo processo de têmpera, 
tendo como finalidade reter as chamas 
em caso de incêndio. Isso impede a 
passagem de fumaça e gases tóxicos.

O vidro mantém a sua integridade por 
até duas horas. Com a função de garantir 
a segurança nas construções, além de 
bloquear o fogo, eles podem ser usados 
tanto dentro como fora dos ambientes. 
Por exemplo, nas fachadas de edifícios, 
ou em indústrias (nesse caso podendo ser 
usado também, como divisórias).

Normalmente, a espessura usada nessas 
situações é de 8mm. Resistência, 
dimensões e formato são algumas das 
características que trazem diferenciais 
durante as negociações, para venda e 
instalação de vidro antichamas.

Esse vidro também é aliado de você, 
vidraceiro e serralheiro, que busca se 
destacar de outras vidraçarias, 
oferecendo vidros que fogem do comum, 
trazendo diferentes benefícios.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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Saiba mais sobre o vidro
e seu contato com
elementos naturais!

ocê, vidraceiro e serralheiro, Vsabe que os tipos de vidro 
presentes no mercado 

contribuem para variadas finalidades na 
construção civil. Criando diferenciais 
com as soluções que você já conhece, é 
um ponto importante para atrair clientes 
durante o dia, além de ampliar as opções 
de portfólio.

Uma das situações em que você pode 
aproveitar ele, de acordo com a 
necessidade de seu cliente, e trazer 
benefícios aos consumidores, é no 
contato com a natureza.

Desde enfeites até as portas e janelas, ele 
tem aplicações com essa possibilidade. 
Um dos pontos que pode favorecer 
vidraceiros e serralheiros a explorarem 
as negociações e instalações desse tipo é 
a contribuição que o contato com a 
natureza promove, para a saúde dos 
usuários do local.

Algumas alternativas para usar o vidro 
nessas situações são: enfeites para 
guardar plantas, em portas, janelas, 
coberturas, jardins de inverno, além de 
outras possibilidades.

Seja para aproveitar o ar fresco, ou a luz 
natural, o vidro pode ser escolhido para 
atender as necessidades de seu cliente. 
Além do contato mais próximo com 
elementos naturais, benefícios que você 
conhece, como eficiência energética, são 
pontos que podem ser melhor 
explorados, de acordo com o vidro 
utilizado.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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vidreira, acredita que os aumentos são 
importantes para a indústria do vidro, 
além de considerar que o aumento leva 
em conta um conjunto de fatores: 
“Demanda alta e pouca oferta devido ao 
"Boom"! Por outro lado, acho 
importante termos um teto e balizar. 
Acredito que este último aumento é 
mais uma oportunidade de alavancar as 
usinas para os próximos meses do que 
de fato uma necessidade. É muito difícil 
julgar esta causa. Infelizmente, temos 
pouco conhecimento mesmo estando 
presente no mercado a décadas. Espero 
que os preços se estabilizem, porque 
logo ficará inviável continuar da forma 
que está”.

Buscando também a palavra de 
fabricantes de vidro, a Cebrace informa 
a nossa redação que não irá se 
pronunciar sobre o tema. A Vivix, 
fabricante de vidros planos, diz que 
ainda está analisando a situação. Até o 
fechamento dessa matéria, não tivemos 
resposta da fabricante Guardian Glass.

Novo aumento no
valor do vidro?
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 uvindo os boatos relacionados Oao novo aumento no valor do 
vidro, nossa redação foi a 

campo ouvir a palavra de temperadores 
e fabricantes, para entender os impactos 
de mais um aumento e os motivos, 
mesmo com a alta e falta de materiais, 
que já é pauta no mercado vidreiro 
desde 2020.

Os valores da alta comunicada vão de 
15% a 20% e valem desde o dia 24 de 
fevereiro.

O diretor de uma têmpera do estado do 
Paraná, afirma que o aumento já era 
esperado: “Hoje estamos com uma 
demanda razoável e uma falta de vidro 
no mercado nacional, onde as fábricas 
devem estar exportando os vidros 
devido à alta do dólar. Nossa expectativa 
é que pelo menos acabe essa falta de 
vidro, que eles parem de mandar o vidro 
para fora e priorizem o mercado 
nacional”.

Já o diretor e sócio-proprietário de uma 
indústria especializada na transformação 
de vidros planos na região sudeste do 
Brasil acredita que a situação é 
revoltante: “Puro oportunismo, só 
esperaram a confirmação da manutenção 
do antidumping”.

A gerente geral em uma têmpera 
catarinense acredita que o aumento é 
necessário: “O preço do vidro está mais 
que defasado. Tudo aumenta e se 
mantém, menos os vidros. Importante 
entender que a pressão prejudica todo o 
mercado, que cada vez mais aperta os 
cintos e não tem dinheiro para futuros 
investimentos. Trabalhamos e não 
vemos faturamento. Todos os custos 

aumentaram, por que o vidro seria 
diferente?"

Segundo um profissional de apoio 
operacional de uma têmpera na região 
nordeste, efeitos econômicos, a 
pandemia, práticas de mercado, parada 
de dois fornos no primeiro semestre, 
além da alta de outros produtos 
relacionados ao segmento, bem como a 
instabilidade na construção civil, trazem 
preocupações para o mercado: 
“Tradicionalmente, todo início de ano 
existe um reajuste de preço, as 
preocupações são maiores com relação 
oferta, economia e disponibilidade do 
mercado. É notório por todos os 
números que, apesar da paralisação 
entre março e junho, mesmo com os 
reajustes na produção industrial, 
podemos dizer que se recuperou, muito 
pelos programas de auxílio. Pois bem, 
agora fica a incógnita de como a 
economia vai reagir e se teremos vidros 
para beneficiar”.
O presidente de uma associação 
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omo atuante do segmento Calumínio-vidreiro, você sabe da 
importância de aproveitar as 

oportunidades disponíveis no mercado e 
criar diferenciais para sua vidraçaria ou 
serralheria. Uma das possibilidades de 
vendas e instalação de vidros está 
relacionada aos vidros especiais.

Um deles, é o vidro vitrocerâmico. 
Fabricado a partir de choque térmico, 
processo semelhante ao de têmpera, e 
que confere mais resistência ao vidro. 
Uma das situações em que podemos 
encontra-lo são em alguns 
eletrodomésticos nas residências.

Aos profissionais do setor que ainda não 
aproveitam os benefícios desse produto, 
e desejam ampliar suas opções de 
produtos, benefícios como; facilidade de 
limpeza, durabilidade e modernidade, 

bem como a contribuição com a 
decoração com o ambiente, são pontos a 
serem lembrados na hora das 
negociações com clientes.

Fogões, cooktops e churrasqueiras são 

alguns dos eletrodomésticos que podem 
ser feitos com esse vidro especial. 
Quando usados nessas situações, ainda 
vale lembrar a contribuição com a 
distribuição de calor e a resistência aos 
choques térmicos.

Vidro vitrocerâmico:
você conhece os benefícios dele?
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 Imagem: ArchiExpo

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 





nossos expositores, visitantes e 
prestadores de serviços é nossa maior 
prioridade. Todas as atividades agora se 
concentrarão na realização bem-
sucedida da Glasstec 2022”, destaca o 
diretor.

“A Glasstec foi e ainda é o evento global 
mais relevante para a indústria do vidro, 
produtores de máquinas e artesanato 
especializado, e reúne pessoas de todo o 
mundo. Uma Glasstec realizada em 
2021 pode, infelizmente, não atender a 
essa expectativa. Os negócios já 
começaram a crescer para o setor de 
vidro e farão do evento um festival 
internacional para a indústria do vidro 

novamente no próximo ano ”, ressalta o 
presidente do Conselho Consultivo da 
Glasstec e presidente do Fórum de 
Tecnologia de Vidro da VDMA, Egbert 
Wenninger, também em comunicado no 
site da feira. 

Até o momento, a única feira confirmada 
para 2021 é a Expovidral. Organizada 
pelo Jornal do Vidro, e com apoio das 
associações vidreiras do sul do Brasil, 
ela está marcada para os dias 5 e 6 de 
novembro em Curitiba-PR. Juntamente 
com grandes empresas do segmento, a 
feira é a única que reúne assuntos do 
vidro e alumínio em um só evento.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 ssim como outros eventos e Afeiras do segmento alumínio-
vidreiro, a Glasstec também foi 

adiada. Devido aos decretos e restrições 
de circulação internacional, a Messe 
Düsseldorf, em relação próxima de 
associações e parceiros, optou por 
remarcar a feira, antes programada para 
os dias 15 a 18 de junho de 2021, para 
os dias 20 a 23 de setembro de 2022.

A Glasstec, feira líder mundial para a 
indústria do vidro, estabelece novos 
padrões, trazendo a força da inovação do 
vidro, com foco nos principais mercados 
do crescimento da indústria. Com a 
participação de empresas líderes em 
todo o mundo, criando tendências que 
moverão o futuro do vidro.

Através de um texto no site da feira, 
comunicando o adiamento do evento, o 
diretor da Messe Düsseldorf Erhard 
Wienkamp disse que a realização do 
evento em junho não poderia ser 
garantida, por conta das circunstâncias. 

No comunicado, as restrições de 
circulação, nacional e internacional, são 
algumas das justificativas: “Nós 
reavaliamos a situação com nossos 
parceiros e, em conjunto, optamos pelo 
cancelamento da Glasstec no início de 
junho. A certeza do planejamento de 

Glasstec adiada para 2022!

Quais os esclarecimentos?
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Veja o uso do vidro em
construção no Canadá!

 Imagem: departamento de arte Jornal do Vidro

ocê, que é profissional do Vsegmento do vidro e alumínio, 
com certeza deve ter entrado em 

contato com construções vidreiras e com 
os mais diversificados usos do vidro em 
cada uma delas. Seja aliado ao design, 
ou favorecendo a eficiência energética do 
local, controle térmico, ou até os vidros 
inteligentes para dinamizar a vida dos 
consumidores finais, quando bem 
exploradas, cada característica dos 
vidros pode agregar nessas situações.

Ao redor do mundo, é comum encontrar 
projetos que se diferenciam com o uso 
do vidro nelas. Um desses lugares é o 
Palais de Congrés em Montreal, no 
Canadá. O local conta com 332 painéis 
de vidros coloridos, além de 58 painéis 
de vidros transparentes. A utilização dos 

vidros multicoloridos foi escolhida para 
conferir um efeito impactante aos 
observadores.

Projetado em 1970, o lugar preserva a 
fachada de uma fundação, do ano de 
1885. Entre os anos de 2000 e 2002, o 
edifício ganha melhorias, e entre os 
benefícios delas, está a eficiência 
energética.

Na fachada, as cores se sobressaem. As 
diferentes situações de iluminação solar 
ao longo do dia, aliadas as paredes e 
outros pontos da construção, simulam 
um caleidoscópio.

Construído em cima de uma estação de 
trem, possui ainda elementos que 
remetem a arte moderna.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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que o nosso mercado desse uma 
melhorada em si”, “Na grande maioria, 
as empresas estão seguindo o protocolo 
sim. Acho fundamental todas empresas 
seguirem os protocolos”.

Para Marcelo Barreto: “Quando tem um 
aumento, nos primeiros dias é muito 
complicado”, “Depois que passa um 
período, todo mundo é obrigado a virar. 
Quando tem aumentos seguidos, 
atrapalha completamente o nosso 
mercado”. O presidente reforça sua 
opinião particular: “Você precisa ter uma 
bola de cristal para prever quando isso 
vai acontecer. Fica muito simplista se eu 
pensar que é só a questão do vidro”, 
“Sabe que vai aumentar, dá um pouco de 
prazo para se prepararem”, “Chega em 
um ponto que ninguém mais sabe do que 
se trata”. Ainda sobre sua própria visão, 
ele diz: “O dumping saiu e, uma semana 
depois, o aumento do vidro”, “O 
problema é se essa situação que a gente 
está vivendo agora acaba, se o mercado 
para de consumir, de construir”.

Para empresário, “Nós temos que 
incorporar de um jeito ou de outro e 
fazer acontecer”, e ressalta o que ele 
falaria aos vidraceiros e serralheiros 
“Nós temos que nos adaptar as 
mudanças”. Já Bremm diz: “Nesses 
momentos, é fundamental que as 
empresas escolham as suas guerras”.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 

a noite do dia 2 de março, o NJornal do Vidro realizou o 
“Plantão JV-TV” em live no 

YouTbe, a respeito de novas restrições 
para minimizar a circulação da covid-19, 
além do debate sobre o novo aumento no 
valor do vidro. Os convidados da noite 
foram Lucas Bremm, presidente da 
Adivipar (Associação dos Distribuidores 
e Processadores de Vidros do Paraná) e o 
empresário Marcelo Barreto, da Rede 
Construvidro em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul.

Barreto, que tem uma distribuidora, 
ressalta como tem sido as situações para 
os vidraceiros que precisam entrar em 
casas e condomínios na sua região, e 
reforça que as pessoas estão mais 
acostumadas: “O pessoal tem criado 
critérios. As pessoas já estão 
acostumadas e estão respeitando essas 
regras”. Já o presidente, que também é 
diretor de uma distribuidora e gerencia 
outra, reforça a situação e cita os 
aprendizados: “Eu vejo empresas que 
estão trabalhando completamente dentro 
do protocolo e vejo empresas que não 
levam tão a sério. Eu acredito que a 
gente está se virando”, “Se o comércio 
não respirar, não estiver bem, uma hora a 
gente vai sentir isso”.

Segundo o empresário “Há uma 
mudança de hábitos’, para o presidente, 
“Essa adaptação foi fundamental para 

Parou tudo!
Alta do vidro!
E agora?
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O mercado
alumínio-vidreiro
está no limite?
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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a noite do dia 15 de março, o NJornal do Vidro realizou a 3ª 
edição da sua live “No meio do 

caminho” em 2021. O programa contou 
com a participação de Samir Cardoso, 
presidente do Sindicavidros, diretor do 
grupo Personal Glass (indústria 
beneficiadora de vidros da cidade de 
palhoça em santa catarina) e também 
diretor da Ascevi (Associação 
Catarinense das Empresas Vidreiras). 
Cardoso falou sobre sua trajetória, além 
de responder sobre os impactos de novos 
lockdowns para o mercado alumínio-
vidreiro.

Quanto ao seu primeiro contato com o 
vidro, ele lembra: “No ano de 1982, eu 
vim para Florianópolis trabalhar como 
servente de pedreiro.  Depois de uns 7 ou 
8 anos, eu e o meu irmão montamos uma 
pequena vidraçaria, na cidade de São 
José, na grande Florianópolis”.

Samir diz que, no ano de 2000, veio a 
necessidade da têmpera: “O vidro 
demorava 15 dias para chegar”.

Em relação ao ponto mais importante na 
trajetória, o diretor ressalta: “Faltava 
conhecimento, faltava técnica, a gente 
entrou de corpo e alma nesse negócio”.

Quanto a entrada no associativismo, ele 
diz: “Eu fui convidado para uma reunião, 
em que eles iam separar as associações 
do sul, e, a partir das conversas, 
começou a amadurecer a ideia de fazer 
uma revista. Aquilo me motivou, a 
Ascevi nasceu dali”.

Sobre o objetivo da têmpera, ele ressalta: 
“Não montamos a têmpera para a gente 

executar, mas sim vender direto para o 
atacado”.

A personalidade vidreira conta como se 
deu o processo para chegar ao que a 
Personal Glass é hoje, sendo forte no Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, por 
exemplo: “Foi ganhando a confiança dos 
clientes”.

Ele diz que 2020 foi o melhor ano da 
Personal e que esse ano isso está sendo 
mantido: “2021 está praticamente 
seguindo o mesmo passo”.

O diretor, conhecido principalmente na 
região sul, diz sobre o valor do vidro e 
acredita que o vidro precisa ser 
respeitado: “Você vê lá na ponta, a briga 
de preços, e vendendo esse produto por 
um valor que não é leal”.

Na visão de Cardoso, sobre o mercado 
vidreiro aguentar as incertezas 
relacionadas aos lockdowns e suas 

diversas paradas, ele diz: “Se fechar, eu 
acredito que as empresas que não 
fizeram reservas não tenham condições 
de passar por isso. Já aquelas que se 
prepararam, irão continuar”.

Sobre as medidas que os órgãos 
governamentais têm tomado, ele 
ressalta que os comércios que geram a 
renda não deveriam fechar: “As 
empresas estão realizando os 
protocolos. Essas baladas clandestinas, 
esses encontros que os jovens fazem 
por conta deles, isso sim deveria ser 
fiscalizado, não deveria acontecer”.

Sobre as atitudes dos empresários, ele 
afirma: “Cada um de nós, na sua 
empresa, com seus colaboradores, 
continuar fazendo isso, não só na 
empresa”.

Sobre o ano desafiador também para a 
construção civil, ele ressalta: “Uma 
demanda retraída que precisa ser feita”.
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