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VIDRACEIRO E SERRALHEIRO,

VOCÊ CONHECE OS
BENEFÍCIOS DO RPG??
PAG 12







Por que saber instalar esquadrias?

 vidraceiro, a pessoa que Otrabalha só com vidro, instala só 
o vidro temperado, você está 

satisfeito com o que você ganha hoje? 
Eu acho que não. Você tem uma grande 
concorrência, o preço está lá no pé, e 
não adianta. Hoje, o que pega mesmo, é 
essa questão do preço.

Primeiramente, somente cerca de 32% 
dos profissionais do vidro e alumínio no 
Brasil conseguem montar uma 
esquadria, segundo o Sinduscon.

O mercado de esquadrias sob medida, 
que é o que o serralheiro faz, e você que 
é apenas vidraceiro, não faz, abra sua 
mente para começar a fazer, porque é 
uma coisa importante.

Esse mercado de janelas customizadas é 
o dobro do tamanho do mercado de 
esquadrias já prontas. Janelas prontas, 
que você compra no homecenter, hoje, é 
um percentual X. Pessoas instalando 
esquadrias sob medida é o dobro, então 
o mercado é ótimo.

Você, que não está no mercado, está 
perdendo. Você, que não monta 
esquadria, se alguém chegar para fazer 

um orçamento com você e perguntar a 
diferença entre uma esquadria e o vidro 
temperado, você vai saber responder?

Eu vou ajudar você em alguns aspectos 
que você pode passar para essa
pessoa que te perguntou. 

Primeiro, a estrutura de uma
esquadria é o alumínio, ela não é 
estruturada em cima do vidro. O que 
movimenta a folha, é uma roldana que 
tem dentro, só que está junta do 
alumínio. A vedação é feita pelo 
alumínio, o vidro vai somente tapar o 
restante que falta.

No caso do vidro temperado, não. Você 
pode ter até alumínio onde vai as 
roldanas, ter o alumínio em volta, mas a 
estrutura quem faz, é o próprio vidro. 
Então, a principal diferença é essa: a 
estrutura da esquadria é feita pelo 
alumínio, no caso de vidro temperado, a 
estrutura é feita pelo próprio vidro.

Qual a importância? Você vai ganhar 
80% do mercado. O cálculo é muito 
básico. Se a gente tem mais ou menos 
34% da população que consegue instalar 

vidro temperado e esquadrias de 
alumínio, e 20% mais ou menos são 
empresas que realmente só fazem isso, 
você tem 80% do mercado para galgar, 
para entrar nele, fazer a diferença.

Tem a questão da vedação, o alumínio 
tem uma vedação melhor. Se você vai 
fazer um alçapão, algo que requer mais 
segurança, você vai precisar fazer com 
esquadria, então por isso é importante 
você saber instalar esquadria.

É importante a gente ter a cabeça aberta 
para um mercado novo. Porque a gente 
as vezes fica ali na nossa zona de 
conforto, e esquece que o nosso 
mercado é muito mais, é muito maior do 
que a gente possa imaginar.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
 

Imagem: Departamento de arte Jornal do Vidro

/Jornaldovidrooficial® /Jornaldovidro_ /C/Jornaldovidro Portal: jornaldovidro.com.br►

►04
MERCADO FEVEREIRO 2021

NA JANELA LATERAL
COLUNA





endo vidraceiro e serralheiro, Svocê sabe que explorar as opções 
de vidro disponíveis no segmento 

da melhor forma possível destaca sua 
vidraçaria ou serralheria. Explorando a 
diversidade dos produtos disponíveis no 
mercado, os benefícios aos clientes são 
pontos a serem lembrados.

Uma das opções conhecidas no Brasil é 
o mini-boreal. Ele apresenta pequenas 
formas quadriculadas, o que 
proporciona uma distorção na visão do 
ambiente, contribuindo com a 
privacidade no local instalado.

Modelo de vidro texturizado, ele 
permite a entrada da luz no local. Com 
luminosidade e translucidez uniformes, 
ele é usado em projetos, adepto a beleza 
e conforto em ambientes. Pode ser 
aplicado em cozinhas, divisórias, 
dormitórios, estantes, divisórias, 

móveis, além de outras situações, de 
acordo com a necessidade e o benefício 
pretendido.

Além de sua textura suave, a facilidade 
de usá-lo em diversos ambientes 

também é um argumento na hora das 
vendas dos vidros mini-boreal, 
ampliando suas oportunidades de 
negócios e criando diferenciais para sua 
vidraçaria ou serralheria.

Você conhece o vidro

mini-boreal?
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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ocê, vidraceiro e serralheiro, Vsabe que no segmento alumínio-
vidreiro e áreas que negociam 

com você, como arquitetura e construção 
civil, buscam alternativas para ampliar 
as negociações, além de atender as 
necessidades de mercado, de clientes e 
consumidores.

Uma das soluções encontradas, que tem 
como objetivo o aproveitamento de 
energia solar, é o Filme Fotovoltaico 
Orgânico (OPV). Material leve, 
orgânico, flexível e semitransparente, ele 
é aliado em diversas situações, inclusive 
aquelas em que o vidro está presente.

Composto por materiais orgânicos e não 
tóxicos, eles são outra alternativa para 

quem deseja aproveitar a energia solar. 
Durante sua produção, cada lâmina do 
filme recebe cinco camadas de nano 
folhas de polímeros impressas em um 
rolo de papel.

O Filme Fotovoltaico Orgânico tem 
várias aplicações, se adaptando em 
diferentes superfícies. Essa alternativa 
pode ser integrada a outros elementos 
das construções, como: janelas, 
claraboias, fachadas. Alguns exemplos 
de locais: a fachada do Grupo Caoa, em 
seu Centro de Pesquisas e Eficiência 
Energética (CPEE), localizado na fábrica 
da Anápolis- GO; usado também no 
Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
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Filme Fotovoltaico Orgânico:

você já ouviu falar?









melhora a densidade mineral óssea e, 
consequentemente, o fortalecimento dos 
ossos; aumenta a potência e a resistência 
muscular; auxilia na ativação da maioria 
das unidades motoras nos músculos; 
diminui os riscos de doenças 
cardiovasculares”.

Vidraceiro e serralheiro,
conheça os benefícios da
reeducação postural global!
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 

urante sua rotina de trabalho, Dvocê, vidraceiro e serralheiro, 
sabe que várias atividades são 

necessárias. Os exercícios de RPG 
(Reeducação Postural Global), ajudam 
na saúde física no dia de trabalho ou na 
vida pessoal.

A fisioterapeuta especialista em RPG, 
Cristiane Teixeira, ressalta alguns 
benefícios das sessões: “O alívio das 
dores e aquelas tensões musculares que 
atrapalham seu rendimento no trabalho, 
aumento da amplitude do movimento, 
melhora da estabilidade, mobilidade, 
equilíbrio, força e consciência corporal”.

Teixeira destaca o objetivo das 
atividades: “As sessões de RPG buscam 
liberar as tensões musculares, aumentar 
força e flexibilidade, reeducar a 
respiração, estimular a consciência 
corporal, realinhar a estrutura corporal 
para que a postura e os movimentos 
articulares ocorram normalmente”. 

A fisioterapeuta reforça a postura ao 
levantar objetos, sobretudo os pesados: 
“Para objetos mais pesados, deve-se ter 
um bom apoio, com os pés bem 
firmados no chão e mantenha as costas 
retas, evitando flexionar a coluna para a 
frente. Ao erguer um peso, abaixe-se, 
flexionando os joelhos até em baixo sem 
curvar a coluna. Se o objeto for 
volumoso e pesado, carregue-o junto ao 
tronco”.

A especialista explica o que é o 
exercício: “Um exercício isométrico, 
treinamento de força que trabalha o 
músculo com o corpo estático. Assim, a 
prática consiste em usar os músculos 
contra um objeto imóvel ou manter o 
corpo em uma posição fixa por um 

determinado tempo”.

Atenção também às orientações sobre 
outros benefícios da prática: “Fortalece 
os músculos; melhora a postura e 
alinhamento da coluna; ajuda a prevenir 
lesões; fortalece os tecidos adormecidos 
nos músculos isolados; reabilita lesões; 
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ocê, vidraceiro e serralheiro, Vsabe que oferecer produtos que 
agregam valores e ampliam suas 

oportunidades de negócios traz destaque 
a sua vidraçaria e serralheria. Uma das 
oportunidades de negociação para criar 
diferencias, e atrair clientes, é o mercado 
de prateleiras e nichos.

Aplicáveis em diversos ambientes da 
casa, com estilos diversos, elas oferecem 
funcionalidade quando o assunto é a 
decoração. Seja em banheiros, salas, 
cozinhas ou outros ambientes, as 
características delas são aliadas durante 
as negociações.

Com diferentes formatos, elas são 
usadas para guardar diversos objetos, 
sejam eles itens de decoração ou aqueles 
usados na rotina das pessoas. Beleza, 
contribuição para organização e 

otimização de espaços, e sensação de 
amplitude, também são pontos a serem 
destacados como argumentos de vendas.

Os nichos também são produtos a serem 
usados para ampliar suas oportunidades 

de negócio. Assim como as prateleiras, 
eles podem ser considerados itens 
funcionais, passando a sensação de 
amplitude, além de ser um item moderno 
e usado em diferentes locais.

Você explora o mercado de
prateleiras e nichos?
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 Imagem: DoceObra / DecorandoCasas.com.br

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 





vidraceiro tradicional. Tudo relacionado 
a vidro, muita coisa que a gente mostra, 
que a gente ensina de ferramenta, de 
técnica, de manuseio, é algo ainda
 muito novo. Isso me chamou a
atenção, porque é um mercado
que ainda tem muito para crescer.

Em relação aos perfis, eles usam
 muito o preto e o que eles chamam
 de fosco, não  têm muito o hábito
 de usar branco, ainda está sendo 
implantado.

O envidraçamento de sacada é usado por 
poucos, e esses poucos eles trazem do 
Brasil, principalmente da região sul. É 
um produto que vai pegar muito forte no 
Paraguai.

Boa parte dos vidraceiros lá, também 
são serralheiros. Há uma demanda para 
cursos de serralheria no geral.

Eu vejo um grande mercado, Brasil e 
Paraguai. A demanda lá ainda está 
começando, então, se a gente fizer uma 
boa criação de base, de incentivo, 
conhecimento e informação, eu acho que 
o país vai crescer muito.

Quero deixar um recado para você que 
quer estudar e crescer: se você tiver que 
fazer, faça.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

  dia a dia no Paraguai é a janela Ode vidro temperado (a famosa 
ventana que eles falam), janela, 

porta, maxim ar pivotante, é o material 
que os vidraceiros do país trabalham. 
Não muda muito do que o nós fazemos 
aqui. Apesar de estar crescendo e 
vendendo muito, o conhecimento deles 
ainda é muito pequeno.

Claro que os profissionais que estiveram 
presentes nos treinamentos que realizei 
por lá, a gente já enxerga como 
profissionais diferenciados. Isso 
acontece no Brasil todo: o profissional 
que está sempre antenado, está sempre 
fazendo treinamento.

Os funcionários paraguaios me falaram 
que o nível de conhecimento, no geral, é 
até muito baixo, mas eles trabalham com 
o básico, o "feijão com o arroz" que a 
gente faz aqui. Existem as obras 
especiais, mas o nosso assunto aqui é o 

MERCADO

INTERNACIONAL
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Você conhece o projeto

da fazenda de vidro?

 Imagem: departamento de arte Jornal do Vidro

azendo parte do segmento Falumínio-vidreiro, você já conhece 
as diversas características que o 

vidro proporciona, bem como as 
diferentes aplicações e benefícios em 
vários projetos pelo mundo. Em 
Schijndel, na Holanda (cidade que sofreu 
ataques na Segunda Guerra Mundial), 
carrega o vidro em uma construção do 
século XXI.

Concluída em 2013, a Glass Farm 
(fazenda de vidro), é um projeto do 
escritório MVRDV. A solução foi a 
sétima proposta para o aproveitamento 
do espaço. O edifício, de 1.600m², conta 
com 1,8m² de vidro impresso em sua 
fachada, com imagens de tradicionais 
fazendas, impressas digitalmente, 
resultado em um efeito parecido com 
vitrais de uma catedral.

Outras características que o vidro agrega 
no local, e que os vidraceiros e 
serralheiros já conhecem, são o controle 
de transmissão de luz e transparência, 
auxiliando na possibilidade ver as 
imagens refletidas no vidro.

Com 14 metros, ela é 1,6 vezes maior 
que uma fazenda real (simboliza o 
crescimento de uma antiga aldeia em 
uma cidade). Quando adultos entram em 
contato com o local de vidro, notam 
proporções da época de criança, 
possivelmente adicionando uma 
sensação de nostalgia.

A noite, o interior é iluminado, 
transformando-se em um monumento 
para a fazenda. No local há restaurantes, 
lojas e centros de bem-estar.

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 

Para inovar de verdade , conheça

as soluções d i ferenciadas

da SYM So�ware Your Mode 

para o mercado v idreiro.

Faça contato, agende uma

demonstração sem compromisso

e surpreenda-se 

 (41) 9 9511 3000      

https://www.portalsym.com

(41) 3121-3124

contato@portalsym.com

PUBLICIDADE
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que o vidro proporciona no shopping 
suéco é a integração de ambientes 
internos com externos.

O local conta com espaços como: 
escritórios, escadas rolantes, 200 lojas, 
estacionamento e um jardim, além de 
outros atrativos para o público que o 
frequenta.

Imagem: Flickr

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 ocê, que é vidraceiro e Vserralheiro, sabe que o vidro é 
explorado em projetos variados 

pelo mundo, aproveitando suas 
diferentes características, contribuindo 
com o design e trazendo outros 
benefícios de acordo com a necessidade. 
Um projeto, construído na última 
década, aproveita o vidro tanto do lado 
externo (usado na fachada), quanto na 
parte de dentro do projeto, se destacando 
entre outros aspectos pelas cores alegres.

Inaugurado em 2012, o Emporia 
Shopping Center está localizado na 
cidade de Malmô, na Suécia. O local tem 
uma área de 27.000m² e conta com 804 
painéis de vidro, com complexas curvas, 
que contornam suas 200 lojas. Esses 
painéis, além de contribuir com a beleza 
do shopping, auxiliam no 
aproveitamento de luz natural.

Os vidros que se destacam pelas cores e 
curvas, foram formados a partir de 
chapas de vidro postas em moldes, 
aquecidos a 540°C. Outra característica 

Conheça o shopping suéco que

aproveita o vidro em seu projeto!
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NO MEIO  CAMINHODO
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A PRISMA TEM!

 VIDRO 

   TEMPERADO LAMINADO? 

CONFIRA NOSSA LINHA DE VIDROS ESPECIAIS E ESPELHOS 

www.prismatempera.com.br

Rua José de Alencar, 746
83321-230 Pinhais, PR

contato@prismatempera.com.br

(41) 3056 - 5550

(41) 9828 - 3382
(41) 9840 - 5550

WhatsApp

WhatsApp








