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 Instalações, negociações, 

vendas e fabricação fazem 

parte da rotina de 

profissionais alumínio 

vidreiros. E, de algum 

modo, participar da 

construção de grandes 

lugares pode beneficiar 

você e sua vidraçaria ou 

serralheria, seja fabricando, 

fornecendo ou instalando. 

Ao pensar nisso, você já 

imaginou fazer parte da 

construção do edifício mais 

alto do mundo?

 Em Dubai, nos Emirados 

árabes, com certeza alguns 

profissionais tiveram esse 

privilégio, participando da 

construção do Burj Khalifa, 

de 828m de altura. Para 

erguer o prédio, foram 

necessários 12 mil 

funcionários de países 

diferentes, para a instalação 

de 28 mil painéis de vidro 

insulado a série Sunguard 

(Silver 20, ClimaGuard NLT 

Low-E).

Com 31.400 toneladas de 

aço, e uma área 

envidraçada de 174.000m², 

o edifício levou 6 anos para 

ser construído, sendo 

iniciado em setembro de 

2004 e terminado em 

janeiro de 2010. O aço 

utilizado no local serviria 

para atravessar ¼ do 

planeta terra.

O Burj Khalifa conta com 

quadra de tênis, espaço 

gastronômico, escritório, 

biblioteca, um parque com 

11 hectares, além de SPA, 

piscinas e playground.

 O local, que pode ser visto 

a 95km de distância, tem 

seu nome devido à 

homenagem ao presidente 

dos Emirados Árabes, 

Khalifa Nahyan.

Veja o uso do vidro
 no edificio

 mais alto do mundo!
14/10/2020 | por Gabriel Fabro 

edição Redação Jornal do Vidro
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  Atender as necessidades 

de seu cliente e, além disso, 

se diferenciar de outras 

vidraçarias ou serralherias é 

fundamental para 

vidraceiros e serralheiros. E 

para ampliar suas 

oportunidades de 

negociação, vale apostar no 

revestimento de móveis 

com seu principal produto 

de trabalho: o vidro.

Como você bem sabe, o 

vidro é seu aliado de 

trabalho, sendo um produto 

versátil e que traz várias 

vantagens ao seu cliente. 

Para usa-los em móveis, 

algumas opções são: 

laminado, temperado, 

aramado, serigrafado, além 

de outros tipos, 

dependendo da 

necessidade de seu cliente 

e dos benefícios de cada 

vidro.

Como benefícios para 

agradar seu cliente e 

favorecer sua venda, você, 

vidraceiro ou serralheiro, 

pode oferecer ao seu 

cliente: a combinação com 

o design do ambiente, bem 

como a sensação de 

amplitude, iluminação, 

facilidade em limpeza e 

produtos com durabilidade.

 Importante diferencial para 

vidraceiros ou serralheiros, 

os vidros em móveis são 

aplicados em vários 

ambientes. Na sala, por 

exemplo, ele pode ser 

usado em prateleiras, 

estantes, escrivaninhas ou 

mesas de centro. Na 

cozinha, ele pode estar em 

eletrodomésticos, mesas, 

tampos de bancada, portas 

de armário, além de outras 

aplicações. Nos quartos, o 

vidro pode ser aproveitado 

em portas de guarda-roupas 

ou nas paredes, assim 

como no banheiro (podendo 

ser usado em armários ou 

paredes).

Revestimento com vidro
 em móveis é diferencial

 para seu negócio!

16/10/2020 | por Gabriel Fabro 
edição Redação Jornal do Vidro
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 Na noite do dia 7 de 

outubro, o Jornal do Vidro 

realizou a sua live, já 

conhecida nas noites de 

quarta-feira.  A 19ª edição 

do programa “No meio do 

caminho” trouxe o tema 

“Educação na área vidreira”. 

Os entrevistados da noite 

foram o presidente da 

Abividro (Associação 

Brasileira das Indústrias de 

Vidro), Lucien Belmonte, 

além de Samir Cardoso, 

presidente do Sindicavidros 

(Sindicato Intermunicipal 

das Indústrias do Vidro, 

Espelhos e Cristais no 

Estado de Santa Catarina), 

e proprietário da Indústria 

Beneficiadora de Vidros 

Personal Glass, localizada 

em Palhoça-SC e Joana 

Santos, executiva da Ascevi 

(Associação Catarinense 

das Empresas Vidreiras).

No primeiro bloco, os 

entrevistados falaram sobre 

a importância da 

capacitação. Para Cardoso, 

todas as profissões exigem 

treinamento: “É muito 

importante que o vidraceiro 

aproveite essa oportunidade 

de se capacitar”. Belmonte 

inicia sua participação 

falando sobre a área de 

atuação da Abividro: “A 

Abividro representa todas 

indústrias de base de vidro, 

todo mundo que derrete e 

transforma areia em vidro”, 

“A gente defende a indústria 

em tudo que é do seu 

interesse comum”, 

completa. O presidente da 

Abividro ainda ressalta que 

trabalham com o que é 

prévio a competição: 

“Qualidade de vidro, 

qualificação de vidro, 

legislações de construção, 

para que a gente possa não 

só defender o mercado e a 

capacidade da indústria 

brasileira competir, mas 

também ampliar o mercado 

brasileiro".

 Sobre a qualificação, 

Lucien afirma: “Nós sempre 

defendemos não só a 

qualificação, mas a 

melhoria da cadeia como 

um todo”, "A gente sempre 

quer melhorar essa 

qualificação e percepção, 

além de levar melhores 

produtos para o mercado 

como um todo", completa. 

Questionado sobre como a 

entidade vê a questão da 

capacitação, ele reforça: “A 

gente tem que trabalhar na 

capacitação, não só do 

trabalhador, mas da cadeia 

como um todo”

No segundo bloco, o 

presidente do Sindicavidros 

comenta sobre a iniciativa 

do projeto Ascevitec: “A 

gente teve bastante 

sucesso com nosso projeto, 

as pessoas podem se 

capacitar e aprender". 

Sobre a ideia inicial do 

projeto, Joana afirma: 

“Começamos a amadurecer 

a ideia de uma escola 

digital. No primeiro 

momento a divulgação é 

direcionada para Santa 

Catarina, mas qualquer um 

pode participar". Sobre a 

parceria com a Ascevi, 

Belmonte diz: “Tivemos 

uma primeira conversa para 

encontrar um novo formato”, 

“O conteúdo é um só, óbvio 

que a gente tem que mudar 

a partir da pandemia, a 

forma da gente conversar 

com o mercado”.

Sobre as usinas, Cardoso 

acredita que elas têm 

preocupação: “No meu 

entender elas tiveram a 

preocupação de capacitar o 

mercado”, "Vejo que vai 

depender de cada estado", 

completa. Quanto ao papel 

das usinas, o presidente da 

Abividro diz: “Durante muito 

tempo vieram demandas 

para as empresas que não 

tinham haver com o 

treinamento”, “Cada vez 

mais nós somos exigentes 

na chegada desse 

conteúdo”.

    No início do terceiro 

bloco, Samir fala sobre o 

que os alunos podem 

esperar com a escola digital 

“Vai depender de cada 

pessoa que queira se 

qualificar”, “Quem fizer esse 

curso vai sair diferente”. 

Sobre o objetivo de 

promover outros 

treinamentos Belmonte 

responde “Entender qual a 

demanda do mercado para 

que a gente possa 

contribuir”.

     Quanto à oportunidade 

de qualificação, Cardoso 

responde: “Hoje está nas 

nossas mãos tudo aquilo 

que a gente quer saber, é 

só a gente querer". “Nós 

temos um mercado que 

está se desenvolvendo em 

uma amplitude de ofertas e 

qualidade de soluções em 

vidro”, "Só capacitando a 

gente vai poder oferecer 

isso", ressalta Belmonte.

Sobre encontros 

presenciais, Belmonte 

afirma: “O amanhã a gente 

não sabe”, “De repente, 

você começa a procurar 

outras formas de interagir 

com esse mercado”. O 

presidente do Sindicavidros 

completa: “Hoje as coisas 

são muito incertas, a gente 

só vai saber nos próximos 

meses ou ano".

Capacitação no
 segmento do vidro!

08/10/2020 | por Gabriel Fabro 
edição Redação Jornal do Vidro
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Instalações, vendas, 

negociações e fabricação 

são parte da rotina de 

vidraceiros e serralheiros. 

Você, que faz parte desse 

segmento, já deve saber 

que uma grande variedade 

de produtos para diversas 

instalações pode fazer a 

diferença em sua vidraçaria 

ou serralheria. Isso pode 

agregar mais em seu 

negócio, por isso é 

fundamental que você tenha 

mais de uma opção de 

vidros para oferecer 

diferentes benefícios ao seu 

cliente, além de agregar o 

portfólio de sua vidraçaria 

ou serralheria.

 
   Um dos produtos que 

pode fazer a diferença é o 

vidro termoendurecido. 

Considerado um vidro 

resistente, mas não de 

segurança, seu processo é 

semelhante à fabricação de 

um vidro temperado. O 

principal ponto que 

diferencia os dois modelos 

é o fato do vidro 

termoendurecido ser 

fabricado com uma curva de 

resfriamento menor, ou 

seja, o nível de tensão na 

placa de vidro é menor.

 Quando se quebra, seus 

fragmentos são grandes 

(comparados aos de vidro 

temperado). Duas vezes 

mais resistente que o vidro 

comum, ele aguenta 

mudanças de temperatura 

de até 120C°. Assim como o 

vidro temperado, após 

realizado o processo de 

tempera, ele não pode mais 

ser lapidado, cortado.

 

O processo de 

semitemperamento 

preserva a possibilidade da 

passagem de luminosidade 

do vidro comum, além de 

não provocar alterações nas 

características ópticas do 

vidro.

 
  Apesar de resistente, o 

vidro não atende as 

orientações previstas na 

NBR 7199. Entretanto, ele 

pode ser usado com a 

laminação.

Vidro termoendurecido
 é alternativa para
 suas instalações!

13/10/2020 | por Gabriel Fabro 
edição Redação Jornal do Vidro
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Com o crescimento da 

construção civil mesmo com a 

pandemia, profissionais do 

segmento alumínio vidreiro 

buscam se qualificar para 

atender seus clientes e 

oferecer mais opções. 

Pensando nisso, retomamos 

nosso ciclo de treinamentos 

em 2020.

Por isso, o Jornal do Vidro, 

atende a solicitação do 

mercado vidreiro e a demanda, 

inclusive sendo a favor dos 

treinamentos presenciais 

(diferente de muitos no setor 

que não pretendem retomar 

encontros presenciais agora). 

O Jornal do vidro é o primeiro 

do Brasil a retomar 

treinamentos presenciais

Com esse foco, os 

treinamentos acontecem na 

distribuidora de perfis de 

alumínio, acessórios e 

ferragens, Maxfer, no bairro 

boqueirão em Curitiba-PR. 

Com 38 alunos divididos em 

duas turmas, com 17 e 21 

alunos, em 4 dias de encontro, 

os treinamentos são de 

envidraçamento de sacada, 

nos dias 20 e 21, e serralheria 

de alumínio 22 e 23 de 

outubro.

Organizados pela nossa 

equipe, os cursos são 

ministrados pelo melhor 

professor do Brasil eleito na 

pesquisa jornal do vidro 2019, 

Ricardo Câmara.

O espaço que comporta 100 

pessoas recebe no máximo 25 

pessoas, respeitando as 

regras de distanciamento.

O ciclo de treinamentos
 do jornal do vidro recomeça!

15/10/2020 | por Gabriel Fabro 
edição Redação Jornal do Vidro
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  Você, que atua com 

vendas ou instalações de 

vidro, sabe que as 

alternativas de aplicações, 

além das já costumeiras, 

podem favorecer sua 

vidraçaria ou serralheria.
 

  Uma dessas opções são 

os vidros como 

revestimento em paredes, 

usados em ambientes 

comerciais ou residenciais, 

de acordo com a 

necessidade de seu cliente.

   Prático para manutenção 

e fácil de instalar, o vidro 

como revestimento é forte 

opção quando o assunto é o 

design e a claridade do 

lugar. Para essas 

instalações, além do vidro 

comum, vidros como: 

temperado, laminado, 

laqueado, serigrafado, 

impresso ou esmaltado são 

algumas das alternativas.

 Esses revestimentos 

podem ser feitos em 

qualquer superfície, desde 

que o local não tenha 

irregularidades, como 

infiltrações. Além desses 

benefícios, a segurança que 

o vidro proporciona, bem 

como o isolamento térmico, 

também são aliados de 

vidraceiros e serralheiros. 

Eles também podem ser       

usados tanto em ambientes 

externos ou internos.

Isolamento acústico, 

resistência a infiltrações, 

bolor, umidade ou fungos, 

variedades de cores e 

estilos são outros 

argumentos que podem 

favorecer você e sua 

vidraçaria ou serralheria.

Normalmente essas 

aplicações são realizadas 

em locais com mais 

umidade, como banheiros, 

cozinha, lavanderia ou 

áreas de lazer. Além de 

aumentar as possibilidades 

de venda, ele pode 

favorecer quando o assunto 

é sair do comum e abrir o 

leque de opções de vendas 

em seu portfólio.

Saiba os benefícios do
 revestimento de

 paredes com vidro!

07/10/2020 | por Gabriel Fabro 
edição Redação Jornal do Vidro

®
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Vidraceiro e serralheiro, 

você conhece muitos vidros 

e sabe negociar ou instalar. 

Além de saber que aqueles 

produtos que contribuem 

para praticidade da 

instalação, bem como o uso 

do consumidor final, podem 

ser diferenciais para sua 

vidraçaria ou serralheria. 

Um deles é a mola Slide 

Back.

    Aplicável em portas novas 

ou já instaladas, ele pode 

ser um fator a mais para 

você sair ganhando e deixar 

seu cliente satisfeito. A 

principal vantagem dele é o 

fechamento de portas de 

modo automático, dando 

mais praticidade no dia a 

dia das pessoas.

É recomendável que ele 

seja usado em portas com 

até 1230mm e no máximo 

80kg, além de no mínimo 

um espaço de 740mm para 

fixar a peça. Produto 

funcional e que não precisa 

de energia elétrica.

  No caso de necessidade 

ou preferência de instalação 

do slide nas duas pontas, 

lembre seu cliente que as 

folhas de portas precisam 

ter a largura de no mínimo 

760mm.

  Importante aliado em suas 

negociações, o Slide Back 

possibilita a regulagem da 

velocidade do fechamento. 

Ele amplia as alternativas 

para você e sua vidraçaria, 

pois é aplicável em lugares 

como: shoppings, 

restaurantes, aeroportos, 

hospitais, lojas, comércios, 

prédios, e claro, nas 

residências.

Outro ponto que favorece 

seus argumentos de vendas 

é que ele oferece mais 

segurança, além de auxiliar 

na economia no final do 

mês.

Slide Back também
 é oportunidade

 de negócio!

05/10/2020 | por Gabriel Fabro 
edição Redação Jornal do Vidro

®
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Na tarde de quarta-feira, 14 de 

outubro, o Jornal do vidro 

realizou a 20ª edição da sua 

live “No meio do caminho”. O 

programa trouxe o seguinte 

tema: “Vidraceiros e 

serralheiros são homens e 

mulheres de negócios?”. O 

debate foi realizado pelo 

apresentador Rodrigo Sandim, 

junto ao especialista 

comportamental e 

comentarista das lives, 

Giuliano Alcântara.

Alcântara fala sobre o 

estereótipo de pessoas de 

negócios: “Quando se fala em 

homem de negócios, há uma 

impressão de que só as 

pessoas de sucesso, que 

construíram uma carreira 

espetacular”, e ressalta que 

muitas pessoas tem a ideia de 

não serem dos negócios por 

não trilharem caminhos 

parecidos. “No meu entender é 

uma interpretação. Percebo 

que, quando lido com 

desenvolvimento ou 

capacitação, muitas pessoas 

se sentem mais simples e não 

dão tanta importância para o 

lado profissional", completa.

O comentarista dá dicas para 

empresas que não se 

consideram profissionais, 

sentirem-se profissionais: “Há 

uma série de atividades que é 

um departamento”, ele reforça, 

“A organização requer o 

desenvolvimento de algumas 

habilidades. Toda organização 

tem caixas ou pastas para 

organizar", ressalta. “Essa 

organização é a base 

fundamental de qualquer 

pessoa de sucesso”.

Na segunda parte da conversa, 

Giuliano Alcântara ressalta a 

importância de preparar a 

equipe de seu local de 

trabalho: “Custa mais caro 

você se manter no negócio e 

não treinar”. Ele acredita que a 

não capacitação da própria 

equipe pode ser prejudicial, e 

acrescenta: “Pessoas 

precisam aprender”.

O especialista comportamental 

fala sobre o preparo dos 

profissionais do segmento: “A 

maioria das pessoas que 

entram no mercado do vidro 

não estão preparadas, elas 

vão aprendendo", afirma.

Ainda sobre os negócios, o 

comentarista diz que é um 

comportamento diferente: “Os 

negócios têm muito a ver com 

plantio e colheita”.

No programa, os dois também 

mostraram o site de Giuliano 

Alcântara, que tem como foco 

auxiliar no desenvolvimento de 

pessoas e empresas de 

diversos segmentos.

15/10/2020 | por Gabriel Fabro 
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