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15° Simpovidro adiado 

para 2022?

Você, vidraceiro e serralheiro, sabe 
que, para ser diferente de outras 
vidraçarias ou serralherias, não basta 
usar produtos simples. É preciso 
agregar valor por meio de produtos e, 
além disso, estar presente em 
treinamentos e eventos do segmento 
alumínio-vidreiro também é 
diferencial para você.

Entretanto, devido às incertezas e os 
avanços da Covid-19, mesmo com as 
vacinas, grandes eventos do setor têm 
sido adiados. Um deles é o 15º 
Simpovidro, que foi adiado para o 
terceiro trimestre de 2022, sem local 
confirmado até o fechamento desta 
matéria. 

Considerado o maior encontro 
vidreiro da América Latina, o 
Simpovidro é organizado pela 
Abravidro (Associação Brasileira dos 
Distribuidores e Processadores de 
Vidros Planos). Em relação ao 
adiamento do evento, a 
superintendente da Abravidro, Iara 
Bentes, explica que a possibilidade já 
era considerada devido ao cenário da 
pandemia global, e o acumulo de 
eventos do setor para o segundo 
semestre de 2021: “A decisão final de 
adiar o Simpovidro para 2022 foi 
tomada em conjunto pela diretoria da 
Abravidro”.

Quanto à reação dos parceiros 
envolvidos, Bentes destaca: “Nossos 
parceiros foram comunicados tão 
logo a decisão foi tomada e a 
receptividade foi a melhor possível, 
com a avaliação de que foi uma 
decisão prudente e acertada”.

Sobre a importância do adiamento do 
principal encontro do setor, ela 
acredita que todos anseiam pela 
oportunidade de se encontrarem e 
estarem juntos: “O adiamento nos 
fará aguardar um pouco mais por este 
momento, mas temos a certeza de 
que é a melhor decisão”.

Já sobre a expectativa de como estará 
a pandemia, a superintendente 
reforça: “Nossa expectativa é de que, 
até lá, a pandemia esteja controlada e 
a população vacinada, o que nós 
permitirá a realização de mais uma 
edição de sucesso do maior encontro 
vidreiro da América Latina”.

MERCADO  



http://revestimentofenix.com.br


TECNOLOGIA

por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro 23/03/2021

Imagem: departamento de arte Jornal do Vidro

Vidraceiro e 

serralheiro, seu sono 

está em dia?

Atender clientes, negociar vidros, 
oferecer diferenciais agregando valor, 
carregar vidros, instalar e realizar 
manutenções são algumas das 
atividades que você, alumínio-
vidreiro, faz. Se não todas, algumas 
dessas práticas, além de outras 
relacionadas ao segmento do vidro e 
alumínio.

Segundo a psicóloga clinica Marina 
Abdullah entre as consequências de 
um sono mal aproveitado, está o 
cansaço “Não vai render no trabalho, 
ela vai ficar altamente irritada, 
problemas na memória, problemas 
para se relacionar com a equipe, 
estado de ansiedade por não 
acompanhar o ritmo da equipe, e 
concentração”.

Para evitar que isso atrapalhe seu dia 
na vidraçaria ou serralheria, ela 
afirma que é importante criar uma 
rotina do sono: “Horário para dormir 
e acordar, alimentação leve antes de 
dormir. Se faz uso de remédios como 
antidepressivos, por exemplo, tomar 
no horário, se a pessoa trabalha a 
noite tem que tomar melatonina”.

Abdullah diz que é preciso entender a 
origem da insônia: “O prognóstico 
sempre muda. A poliultrassonografia 
é muito indicada também. Rotina, 
terapia, boa alimentação e atividade 
física”.

SAÚDE  
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Vidro Antirreflexo, 

você conhece e 

aproveita os 

benefícios dele?

Você, alumínio-vidreiro, que já 
conhece os diversos modelos de 
vidros do segmento e suas 
aplicações, bem como seus 
benefícios, tanto para você, como 
para sua vidraçaria, sabe que o vidro 
float (comum), deixou de ser 
diferencial há um bom tempo. Com a 
ampla quantidade de vidros, como 
aramados, insulados, de proteção 
solar, e outras alternativas, ficar 
dependente do básico pode ser 
prejudicial.

Para não criar dependência dos 
produtos básicos e ampliar os 
produtos que você negocia e instala, 
um dos vidros conhecidos no 
segmento vidreiro, é o vidro 
antirreflexo. Sua capacidade de 
reflexão, é dada por conta de 
microtexturas impressas na parte 
superior do vidro, ou então, através 
da utilização de uma película 
especial, aplicada durante sua 
fabricação.

Usado quando a situação exige o 
máximo de transparência, com a 
capacidade grande, no que se diz 
respeito à difusão de luz, ele pode ser 
usado em lugares como: vitrines, 
estádios de futebol, proteções de 
quadros, além de outras opções.

Aliado de vidraceiros e serralheiros, 
ele oferece qualidades como: 
proteção contra raios UV, 
visibilidade, difusão de luz, 
transparência, resistência, além de 
outros benefícios. Aproveite as 
características dele, e crie 
diferenciais.

SABER 
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Conheça o prédio com 

formato côncavo!

Proteção contra raios UV, diminuição 
de ruídos externos e controle de 
temperatura no ambiente são alguns 
dos benefícios que você, vidraceiro e 
serralheiro, já conhece e oferece aos 
seus clientes, criando diferenciais em 
relação a outras empresas do 
segmento.

Além disso, você já sabe que muitas 
construções pelo mundo aproveitam 
essas alternativas. Um desses lugares 
é 20 Fenchurch Street (ou Wlalkie 
Talkie). Localizado em Londres, ele 
tem 37 andares, e 160 metros.

Realizado pelo arquiteto Rafael 
Viñoly, o prédio tem formato 
côncavo, com a fachada para frente e 
conta com vidros espelhados. Devido 
a isso, uma grande quantidade de luz 
solar é refletiva em uma pequena 
área.

Isso acontece durante três semanas 
inteiras por duas horas, durante o 
verão. Para não haver mais situações 
semelhantes, a solução foi colocar 
uma cobertura de tecido nas vidraças.

A explicação para isso vem da física 
óptica, pois os espelhos têm a 
capacidade de armazenar a luz solar 
em um único ponto, que é o foco. O 
foco está do outro lado, e isso faz 
com que os raios solares cheguem 
potencializados, provocando 
estragos, como derretimento de 
vidros de automóveis.

MARAVILHAS 
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Você aproveita o 

mercado de vitrines e 

balcões?

Agregar valor, criar diferenciais, se 
destacar, usar vidros que tragam 
benefícios a mais, para você e seu 
cliente. São algumas dicas que você, 
vidraceiro e serralheiro, já deve ter 
ouvido falar, e até mesmo já usa a 
seu favor em sua vidraçaria ou 
serralheria.

Para finalidades vidreiras, aplicações 
na construção civil, design de 
interiores e outras, são algumas das 
situações que você já conhece e pode 
usar a seu favor. Além disso, há 
outras ocasiões que podem favorecer 
você e sua vidraçaria, uma delas é a 
instalação de vitrines e balcões.

Aproveitando vidros como laminado 
ou temperado, a resistência é um 
benefício a ser lembrado, para criar 
diferenciais, nestas aplicações. Outro 
benefício que o vidro pode conferir, 
sendo usado nas vitrines, é o 
isolamento acústico.

Além disso, vantagens como: 
transparência, luz e amplitude, são 
pontos a serem considerados. No 
caso dos balcões, a versatilidade, 
conservação, resistência, facilidade 
na limpeza, e a exposição dos 
produtos, são benefícios que você, 
vidraceiro e serralheiro, pode usar 
para criar diferenciais paras sua 
vidraçaria ou serralheria.

SABER  
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Você aproveita a 

função acústica do 

vidro laminado?

Você, vidraceiro e serralheiro, sabe 
que as instalações rotineiras são 
importantes para sua vidraçaria e 
serralheira. Porém, não basta só 
realiza-las, como você bem sabe, é 
importante criar diferenciais para se 
destacar de outras empresas do 
segmento, para atrair mais clientes e 
negociações, usando as opções que 
você já conhece e instala de 
diferentes formas.

De acordo com a necessidade de seu 
cliente, uma das alternativas para 
negociar e instalar vidros é em 
relação ao conforto acústico. Para 
essas aplicações, além do vidro 
insulado, outro material que pode 
suprir essa necessidade, e auxiliar sua 
vidraçaria, no que se diz respeito aos 
diferenciais, é o vidro laminado.

Utilizado por exemplo, em sacadas 
ou varandas, ele protege contra os 
ruídos externos. O vidro, como você, 
alumínio-vidreiro já sabe, é fabricado 
de três maneiras diferentes, sendo 
que, um dos métodos de fabrica-lo, é 
usando as películas de PVB.

A partir desse vidro com as partículas 
de PVB, que muitos profissionais do 
mercado exploram, sua vidraçaria 
cria diferenciais, com a oportunidade 
de aumentar suas possibilidades de 
vendas, com esse vidro que, além da 
segurança, agrega ao conforto de seu 
cliente, reduzindo os ruídos externos.

SABER  
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Como se diferenciar 

no mercado?

Para se sobressair no mercado, 
primeiro é ter a paixão, mas depois se 
reconhecer como empreendedor e 
olhar para você como uma pessoa 
que está no mercado para crescer, 
para evoluir de forma profissional, e 
não ficar disputando o mercado, sem 
ter noção do que está fazendo. Saber 
separar a vida profissional da pessoal, 
tomar as rédeas das finanças da sua 
empresa, aprender com os erros e as 
falhas e treinar a equipe porque nós 
estamos na frente, somos 
responsáveis por diversos processos, 
mas não damos conta de tudo, então, 
é preciso ter uma equipe bem 
treinada e preparada para fazer o que 
precisa ser feito.

Para formar a equipe, é um processo 
que vem da base, ter um diferencial, 
agregar valor, ter produtos 
diferenciados. Uma vidraçaria não se 
resume a colocar um box ou uma 
janela, o vidro requer muito mais, é 
preciso enxergar além, são 
habilidades de conhecimentos que 
são essenciais para os vidreiros.

As possibilidades no mercado 
existem desde que você tenha 
estudado. É o conhecimento além do 
vidro. O vidraceiro tem que entender 
da serralheria, da marcenaria, tudo 
isso, agrega valor ao seu produto, 
agrega a sua empresa, ao seu 
financeiro. São pilares que você vai 
construindo. Assim, você vai 
visualizando o crescimento não só da 
sua empresa, mas da sua vida.

A primeira pergunta é: o que você 
quer no mercado vidreiro? Qual o seu 
objetivo principal? Esse crescimento 
pessoal vai contribuir para que? O 
crescimento precisa acontecer 
gradativamente.

Você não precisa ser especialista em 
tudo, mas você precisa estudar de 
tudo um pouco. É uma cadeia onde, 
se você se ajuda, você tem esse 
reconhecimento.

Você precisa ouvir o seu cliente, você 
precisa entender que ele não foi ali 
comprar uma janela, mas para você 
ouvir o sonho dele. Não tente 
adivinhar, e sim, atender os anseios e 
os sonhos do seu cliente, é dessa 
forma que você cresce. 

Para uma empresa ser sólida no 
mercado, ela precisa valorizar os seus 
parceiros, ser muito claro, tratar com 
leveza e transparência. O preço 
envolve ele, mas tem tudo além do 
preço. Você não precisa vender o 
produto em si, mas toda essa linha 
que é colocada de forma 
diferenciada, já vem com valor 
agregado.

Como você se diferencia: estudando 
esses produtos. Não é preço de 
produto, é o que esse produto vai 
trazer de diferente.

Você é especialista do vidro, você 
tem a obrigação de conhecer, agregar 
valor e orientar o cliente.

MERCADO

VIDRAÇARIA 
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Você conhece os 

boxes que facilitam o 

banho de crianças?

Você vidraceiro e serralheiro sabe 
que o setor alumínio vidreiro, investe 
em produtos novos, para facilitar as 
suas instalações, ampliando seu 
portfólio, aumentando as alternativas 
de negociação em sua vidraçaria ou 
serralheria, criando diferenciais, e 
saindo na frente, comparado a outras 
empresas alumínio-vidreiras.

Um dos produtos do segmento que 
auxilia sua vidraçaria ou serralheria é 
o Box Certo, da fabricante de 
ferragens de boxes e portas de vidro 
Ideia Glass. Sobre os benefícios a 
serem destacados, o diretor de 
marketing, Erico Miguel, diz que é o 
mais indicado para o banho nas 
crianças: “Ele tem uma abertura de 
180°, tanto para dentro como para 
fora, com três paradas de 90°. Isso 
otimiza o espaço do ambiente, por 
exemplo, fácil para colocar uma 
banheira infantil. Ele ainda tem a 
opção bipartida, que é uma divisão de 
abertura da porta de vidro. Com a 
parte debaixo fechada, evita que o 
adulto que estiver dando banho na 
criança se molhe ou que escorra água 
para fora do box e molhe o piso, 
evitando acidentes”. 

Quanto aos diferenciais que 
vidraceiros e serralheiros podem 
oferecer, ele destaca: “Mais 
agilidade, segurança e 
aproveitamento do ambiente para 
seus clientes”, além disso, o Box 
Certo não necessita de furos para 
instalar, a instalação é bem simples, 
ressalta.

Nessas situações, o diretor de 
marketing diz que o vidro a ser usado 
é o laminado: “Como o Box Certo 
não necessita de furos, como o vidro 
é só colado e não requer nenhuma 
furação, o vidro laminado é o ideal 
para finalizar a obra com bastante 
segurança para o cliente”.

Erico Miguel ainda acrescenta: 
“Seguindo o mesmo conceito do Box 
Certo, nós temos a Porta Certa, que 
tem a opção da portinha de segurança 
para crianças e pets”.

SABER
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Vidros coloridos 

também nos vitrais?

Dentro do mundo alumínio-vidreiro, 
você, vidraceiro e serralheiro, sabe 
que muitas aplicações são 
reconhecidas no segmento, seja na 
construção civil, enfeites, design, 
estética, meio automobilístico, além 
de outras diferentes utilidades do 
vidro.

Originado do termo francês vitrail e 
feito com vidros coloridos, 
normalmente retratando imagens ou 
personagens, eles vem de uma 
técnica milenar e são grandes 
vidraças, usadas como soluções 
arquitetônicas.

Eles são muito utilizados em locais 
religiosos, representando também, o 
estilo gótico. 

A sua produção se dá a partir do 
desenho em tamanho original. 
Depois, retirando os moldes 
desejados para tal instalação, 
cortados de modo individual, de 
modo manual. Após essa etapa, é 
cortado o vidro, de modo a originar 
as peças necessárias, que 
posteriormente, são colocadas nos 
perfis de chumbo e estanho, e 
finalizando com a massa para 
vedação e resistência do vitral.

Outro elemento utilizado em algumas 
situações vidreiras e que também  é 
aproveitado nessas ocasiões, é a tinta 
cerâmica. Eles também contribuem 
com a iluminação no lugar, além, é 
claro, da colaboração com a 
decoração do ambiente.

SABER
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Veja o resumo do 

boletim da Ascevi! - 

06/04

Queria dar os parabéns para toda a 
diretoria da Cebrace que decidiu 
adiar a reparação do forno que estava 
prevista para julho deste ano, então, a 
reforma da planta agora vai ser 
realizada somente em janeiro de 
2022. Tenho certeza que foi uma 
decisão muito bem acertada. A gente 
ainda tem problema de 
desabastecimento de alguns produtos, 
então eles decidiram adiar essa 
manutenção para o ano que vem. 
Acho que foi uma decisão muito 
acertada, que vai trazer benefícios 
para o nosso setor para não deixar o 
mercado com falta de matéria-prima.

A segunda noticia é um termômetro 
de empregos na indústria que a gente 
consegue medir. Eu trouxe uns 
indicadores da Fiesc que mede o 
emprego na indústria. A gente fechou 
o mês de fevereiro de 2021 com 
14.106 mil empregos, dos quais 
13.853 foram da indústria de 
transformação. Santa Catarina ficou 
em quarta posição no ranking entre 
todos os estados.  Atrás de São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 
Em comparação com o mesmo 
período do ano passado, nós tivemos 
uma evolução, então acho que isso 
mostra a resiliência do nosso 
mercado.

Quem é de Santa Catarina ou quer vir 
trabalhar no estado, tem muitos 
associados nossos com diversas 
vagas, então, vocês podem entrar no 
site da Ascevi, no menu - vagas - 
candidatos.

A AsceviTec, nossa escola digital, 
atingiu a marca de mais de 200 
alunos na nossa escola. Nós 
recebemos muitos feedbacks 
positivos das pessoas que 
participaram do nosso primeiro curso 
“Excelência em Vidros”. O ensino a 
distância é um desafio para nós assim 
como é um desafio para vocês. Fico 
muito feliz em saber que o nosso 
mercado já está pronto para isso, e 
nós temos algumas vagas para abril.

Também vai ter uma reunião sobre 
esquadrias de fachadas que está na 
parte 7 da NBR 10821 “Ensaios em 
Fachadas”, também vai ser no dia 15 
as 9h.

A Abividro lançou recentemente 
alguns guias que podem ser baixados 
no site deles de forma gratuita com 
base nas normas, no site “Portal 
Vidro Certo”. Eles tem quatro guias: 
vidro resistente ao fogo, 
envidraçamento de sacadas, conforto 
acústico e segurança nas edificações.

A gente iniciou uma parceria com o 
curso de liderança da Prospere, que é 
a empresa do Giuliano Alcantara, e 
agente já está na nossa segunda aula, 
todos tem muitos elogios, 
principalmente porque o curso é 
super prático.

Agora temos o Sindicavidros. No dia 
14 de abril, nossa diretoria vai se 
reunir para definir as diretrizes da 
nova convenção coletiva. Então, 
nossa ideia é aproximar mais a 
convenção coletiva da realidade do 
dia a dia do que acontece em cada 
fábrica.

MERCADO
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Veja o museu 

holandês e as 

qualidades do vidro!

Alternativas para fachadas, soluções 
para boxes de banheiros, 
revestimentos em cozinhas, móveis e 
enfeites, são algumas das variadas 
soluções que você, alumínio-vidreiro 
conhece, seja negociando, ou 
instalando. E você sabe que vários 
projetos ao redor do globo 
aproveitam do uso do vidro.

Inaugurado em 1973, o Museu Van 
Gogh um dos lugares que aproveita 
as características do vidro e outros 
elementos vidreiros. Localizado em 
Amesterdã, na Holanda, em 2015 ele 
foi reformado, com destaque para o 
uso dos vidros insulado, vidro curvo 
e laminado, presentes tanto na 
fachada, como na cobertura dos dois 
edifícios que fazem parte do local, e 
também nas escadas.

Na cobertura foram usados 600m² de 
vidros curvos, e tem como geometria 
principal, uma concha sob um ângulo 
de 16,5 graus, tendo sua sustentação 
com vigas de aço, para manter a sua 
estabilidade. 

A escada também conta com o vidro, 
sendo usado o laminado, com 
degraus sustentados por um arco de 
vidros laminados curvos.

O telhado conta ainda com 3º hastes 
de vidro, únicas em comprimento, 
para acentuar a forma curva do 
telhado. Ainda vale lembrar que a 
estrutura de sustentação do telhado 
de vidro, é exclusiva para ele.

A cobertura, é composta com 
unidades duplas de vidros laminados, 
dobradas a frio, ou seja, os painéis de 
vidro retangulares, foram moldados 
no local da instalação.

O museu, que é a maior estrutura de 
vidro da Holanda, aproveita 
elementos estruturais, no que se diz 
respeito a engenharia de alta 
qualidade. Ainda relacionado ao uso 
do vidro no lugar, ele confere 
também benefícios como: ambiente 
claro, sensação de ambiente 
espaçoso, além da transparência e de 
modernidade.

MARAVILHAS 
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Nova distribuidora de 

vidros no sul do 

Brasil!

Na manhã do dia 24 de março, 
Rodrigo Sandim realizou uma live 
nos canais do Jornal do Vidro. A 
pauta dessa vez foi a criação de uma 
nova distribuidora de vidros no sul 
do Brasil. A convidada do programa 
foi a gerente geral da Italajes 
(têmpera de Itajaí-SC)  e da 
Embravid (distribuidora de 
chaparias), Maristela de Souza 
Wehmuth,

Sobre o projeto da Embravid, que é 
uma parceria entre ela, Sandro e 
Patrícia, ela ressalta que tiveram 
muitos pensamentos: “A Embravid 
vem para atender o cliente na 
chaparia”. Ela ressalta sobre o 
objetivo no primeiro momento: 
"Atender regionalmente, começar 
com os pés no chão", "Mas a gente 
vai crescer, o meu intuito é atender o 
mercado nacional”.

Sobre os produtos que pretendem 
distribuir desde início, Wehmuth diz: 
“É vidro laminado, é vidro comum, é 
espelho. Hoje a gente passa a ser para 
o vidraceiro uma empresa completa. 
Se existe o vidro, nós temos”.

Sobre o aprendizado, ela reforça: "A 
gente está passando por uma 
reestruturação e um entendimento 
muito grande, hoje eu posso dizer 
que eu entendo muito mais de vidro”.

A gerente geral diz sobre as rotas 
inicialmente planejadas para atender: 
“Blumenau, Joinville, todo o litoral, 
Mafra, Rio do Sul, até Tubarão”, 
casando com a Italajes, ressalta. Ela 
completa: "Isso não é só uma vontade 
nossa, o mercado está pedindo”.

Quanto à possibilidade de enviar 
cargas para outros estados, ela diz 
que no momento ainda não é 
possível: “Com a expertise que a 
gente tem, pode ser muito logo, mas 
não nesse momento”.

Sobre o objetivo de iniciar o projeto, 
ela diz: “Quando ele sentiu eu já 
estava aqui dentro”, se referindo a 
parceria com Sandro.

A gerente geral diz que o filho 
também trabalha com um projeto de 
alumínio relacionado à Italajes: “Ele 
está realmente à frente dessas coisas, 
o Sandro está ajudando ele”.

Para os vidraceiros e serralheiros, ela 
afirma: “Tudo que as pessoas 
precisarem elas podem contar 
comigo, agora chegou a hora. Com a 
gente, vocês vão se sentir muito 
seguros”.

MERCADO
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