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isso mesmo. Longe de qualquer apolo-

gia à indústria tabagista – afinal, não sou

nem nunca fui fumante –, tomei em-

prestado o clássico slogan de uma marca de cigar-

ros para dar título a esta coluna e descrever minha

satisfação ao pautar as reportagens desta edição.

Do álbum pessoal de fotos das férias diretamente pa-

ra nossas páginas, o uso do vidro no Parlamento Ale-

mão impressiona tanto pela beleza arquitetônica

como pelo conceito que o material confere à obra.

Em tempos em que a aplicação de vidros com va-

lor agregado é tema de discussão, a O Vidroplano

dá a sua importante contribuição em uma repor-

tagem especial detalhando os vidros que propor-

cionam conforto térmico. A nós, profissionais do

setor, cabe ler, aprender e passar a recomendar o

produto certo para cada caso. Está tudo explica-

dinho a partir da página 23.

Por fim, ainda neste mês, tive a satisfação de co-

nhecer melhor as idéias do novo gerente-geral da

Pilkington, Carlos Henrique Medeiros, o CH, que

recebeu nossa equipe com a maior atenção e cor-

dialidade.

Tenha uma

excelente leitura!

Celina Araújo

Editora



Fale com o presidente!

Andiv
Todas as quintas-feiras,
das 16 às 18h
Tel.: (11) 3873-9908
wilson@andiv.com.br
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Estamos
alinhados

C
Dario de Freitas

Wilson Farhat Júnior
Presidente da Andiv

onforme previsto pelos ecologistas na década de 1990, o cui-

dado com o meio ambiente, nos dias de hoje, deixa de ser

apenas uma formalidade com as leis e passa a ocupar as man-

chetes dos noticiários do mundo todo.

Nesse cenário, acredito que nunca a cadeia produtiva vidreira esteve

tão alinhada aos objetivos globais como agora. Nossa principal fonte de

energia, o gás natural, é, sabidamente, menos agressiva ao meio ambiente

do que outros combustíveis.

Conforme mostra nossa reportagem de capa, o vidro oferece ao seu usu-

ário uma qualidade de vida bastante superior em relação aos materiais con-

correntes, por permitir maior uso da iluminação natural e colaborar sensi-

velmente com o conforto térmico e acústico dos ambientes.

Independentemente da economia de energia que nosso produto pro-

porciona, há ganhos importantes que não se medem quando se convive

em ambiente como os em que o vidro é aplicado de forma adequada, en-

tre eles melhores condições de saúde e até aumento de produtividade.

Por tudo isso, os profissionais do setor devem se esforçar cada vez mais

para apresentar esses diferenciais ao consumidor, explorando esses aspec-

tos de forma criativa e sintonizada com a realidade atual. As entidades de

classe, por sua vez, também podem trabalhar em torno desse objetivo,

que, além de nobre, agrega muito à vida do planeta.



Palavra do leitor

Vidro dá o que

Reciclagem, especificação de vidro e isolamento

acústico geram dúvidas em leitores

falar e perguntar

Fotos: Dario de Freitas

Reciclando

Faço Engenharia de Materiais na Universidade do Ex-

tremo Sul Catarinense (Unesc). Estou realizando uma

pesquisa sobre a reciclagem dos vidros planos e de fi-

bras no Brasil. Os principais objetivos da pesquisa

são: quantidade reciclada dos materiais em questão;

processamento para reciclagem; como é realizada a

coleta; utilização do material reciclado; e valor da eco-

nomia. Estou com certa dificuldade em conseguir es-

sas informações e gostaria de indicações de sites, li-

vros, revistas, etc.

Sidnei Natal Milak

Criciúma, SC

A reciclagem é feita pelas indústrias vidreiras e por

meio de recicladores especializados que fazem o bene-

ficiamento (quebra e tratamento), adquirindo o caco

junto à rede de venda de vidros de reposição para veí-

culo ou vidraçarias.

O caco laminado é reciclado por um círculo ainda me-

nor de receptores: ele é moído, removendo-se o filme

plástico de PVB (polivinil butiral), o qual, se limpo de

maneira adequada (livre de caquinho) também pode

vir a ser reciclado.

Não temos dados de reciclagem de fibra de vidro no

Brasil. Para mais informações sobre reciclagem,

acesse o site da Abividro ou entre em contato com a

Andiv – tel.(11) 3873-9908 para solicitar as edições

nas quais o assunto foi abordado.

Thaís G. Barreto

Departamento de Marketing da Abividro

Tel. (11) 3255-3033

Trabalho na Fundação Getúlio Vargas e estamos reali-

zando uma pesquisa sobre reciclagem de vidros pla-

nos. Reciclam-se no Brasil esses vidros? Vidros de em-

balagens, ao serem reciclados, podem se tornar vidros

o vidroplano 2007fevereiro8



planos? Janelas, portas e tampos de mesa podem ser

fabricados com restos de vidros ou cacos? Ou seja,

existem vidros planos já reciclados? 

Renata Portenoy

São Paulo, SP

Os vidros planos estão sendo reciclados, sim. A origem

do caco se dá de três formas distintas:

1- obtido no próprio processo produtivo da indústria

vidreira;

2-  vindo das indústrias de transformação do vidro plano; e

3- conseguido por meio do varejo, vidraçarias, cons-

trução civil, etc.

Como o vidro de embalagem não possui magnésio, co-

mo o vidro plano, torna-se impossível transformar o pri-

meiro, depois da reciclagem, em plano. Porém, o con-

trário é possível. Janelas, portas e tampos de mesa po-

dem ser fabricados com cacos.

Thaís G. Barreto

Abividro

Isolamento acústico

Moro num bairro de classe média em Ribeirão Preto

(SP), cujos vizinhos são barulhentos. Estou interes-

sado em isolamento acústico. Posso trocar os vidros

de persianas e janelas por material com isolamento

acústico? Esses vidros são muito caros? Qual o valor

do m²? Há representantes em minha cidade? Existe al-

gum tipo de tinta, massa ou revestimento especial que

possa ser aplicado na parte metálica externa das ja-

nelas para aperfeiçoar o conforto acústico?

Wanderson Pereira

Ribeirão Preto, SP

Normalmente, os problemas estão nos perfis, seja por

falta de peso (lei de massa) ou por uma boa vedação.

Em geral, os vidros são bons isolantes. Prova está

quando fechamos uma pequena fresta da janela do

automóvel ao lado de um ônibus barulhento: há uma

sensível diferença. Ou seja, a vedação perfeita da ja-

nela reduz sensivelmente o ruído externo.

As janelas tradicionais têm muitas folgas e aberturas

por onde passam os ruídos. Por isso, trocar os vidros

não é uma garantia de solução do problema. Desen-

volvemos uma janela especialmente para esses casos

que, instalada pelo lado interno do ambiente, permite

acesso à janela existente, sem interferência na facha-

da, principalmente em caso de apartamentos. Além de

abrir e fechar normalmente, tem cores e modelos va-

riados.

Se a janela for de boa qualidade e permitir vedação

periférica, colocação de vidros duplos – espessura sufi-

ciente para caber os vidros de no mínimo 42 mm – e

preenchimento dos perfis (no caso de alumínio ou ou-

tro material com aberturas), o resultado, em média, é

de 30% de melhoria. Quanto ao investimento, uma ja-

nela normal de dormitório de apartamento (1,40 x

1,10 m) custa, em média, R$ 2.000 instalada.

Atendemos em todo o Brasil, inclusive em Ribeirão Pre-

to. Acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone

para mais informações.

 Edison Claro de Moraes

Atenua Som

Tel. (11) 5543-5377 

Xô, barulho!: janela com conforto acústico não
interfere na fachada
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Espessura

correta

Trabalho na área de

manutenção fisca-

lizando obras de lo-

jas. Como, atualmen-

te, as normas estão

exigindo que os vi-

dros desses estabe-

lecimentos sejam la-

minados, gostaria

de saber sobre a es-

pessura do vidro.

A norma técnica exi-

ge que o vidro tenha 10 mm de espessura ou pode-se

usar o material com 8 mm?

Mirella Cintra

Assistente de Manutenção

Shopping Piedade

Salvador, BA

Na verdade, a norma não exige que o vidro tenha 10

mm. A variação da espessura depende de como e onde

o vidro será instalado. É preciso fazer um cálculo para

indicar a espessura adequada.

A norma NBR 7199 – Projeto, execução e aplicações de

vidro na construção civil contém informações sobre os

tipos e espessuras dos vidros. No site da Cebrace

(www.cebrace.com.br) há também uma ferramenta

para auxiliar o cálculo da espessura.

Silvio Ricardo Bueno de Carvalho

Coordenador de Normalização do

ABNT/CB-37 e CSM 21

Andiv

(11) 3873-9908

Ops!

Na edição 409 de janeiro da revista O Vidroplano,

publicamos incorretamente a data da China Glass na

seção “Vidro em dia”. A exposição será realizada entre

16 e 19 de maio. Mais informações: www.ceramsoc.com



Este espaço está reservado para

sua crítica, sugestão ou dúvida.

Entre em contato conosco!

Tel. (11) 3873-9908, fax 3873-9910

ovidroplano@andiv.com.br

Participe!

Procura-se

Há dez anos foram instalados dezessete boxes da em-

presa Box Imperial nos apartamentos do Hotel Recan-

to da Serra, em Gramado, RS. Havia um representante

deles em Bento Gonçalves, mas não o encontramos mais.

Como os boxes são diferenciados, temos dificuldade

em achar peças para a manutenção. Se alguém souber

algo sobre essa empresa, favor nos contatar.

Luciane Berlitz Montagna

Hotel Recanto da Serra

Gramado, RS

Tels. (54) 3286-2450 e 3286-3661

Anti-reflexo

Possuímos alguns quadros confeccionados com vidro

anti-reflexo que, com o tempo, produziram em sua su-

perfície externa algumas manchas que me parecem ser

fungos. Qual a melhor forma de limpar esses vidros?

Francisco Martins Pinheiro

Rio de Janeiro, RJ

Pode-se limpar com qualquer tipo de produto indicado

para vidros ou com álcool. Mas, cuidado para não

colocar os produtos em contato com a moldura de ma-

deira para não danificá-la (desbotar).

José Fábio Silva

Comércio de Vidros Modelo
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para o setor vidreiro
De portas abertas

Carlos Henrique, o ‘CH’, deixa o Chile e assume novas

funções como diretor no Grupo Pilkington no Brasil

D

Opinião
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epois de cinco anos

trabalhando como ge-

rente-geral da Lirquen,

empresa pertencente à joint ven-

ture Pilkington e Saint-Gobain no

Chile, Carlos Henrique Senna Me-

deiros retorna ao Brasil para assu-

mir três funções: diretor-geral down-

stream (assuntos relacionados ao

processamento de vidros – lamina-

dos, franquia Blindex e linha bran-

ca), diretor de Recursos Humanos

da Pilkington para toda a América

do Sul e diretor do projeto de im-

plementação do sistema de gestão

empresarial SAP da Cebrace.

Carioca e formado em Engenha-

ria Mecânica e Aeronáutica pelo

Instituto Tecnológico de Aeronáu-

tica (ITA), Carlos Henrique, tam-

bém conhecido na empresa como

CH, traz na bagagem experiência

de 22 anos no setor vidreiro. Co-

meçou como estagiário na Pilking-

ton de Caçapava, em São Paulo,

quando ela ainda era conhecida

como Providro. Desde então, as-

sumiu várias funções na Cebrace e

no automotivo da Pilkington, pas-

sando por todas as unidades pro-

dutivas. Seu cargo, antes de ir para

o Chile, em 2001, era diretor de

Operações da Cebrace – seu últi-

mo trabalho foi o Projeto de Im-

plantação da Fábrica de Barra Ve-

lha, em São Paulo.

Há apenas dois meses ocupan-

do os novos cargos no Brasil, Car-

los Henrique recebeu o presidente

da Associação Nacional de Distri-

buidores e Processadores de Vi-

dros Planos (Andiv), Wilson Farhat

Júnior, e a equipe da revista O Vi-

droplano na sede da Pilkington,

em Guarulhos, São Paulo, para re-

velar, em entrevista exclusiva, suas

metas à frente da indústria vidreira.

O Vidroplano – Qual é o seu obje-

tivo à frente de suas novas atribui-

ções?

Carlos Henrique Medeiros – Ca-

da uma delas tem um objetivo es-

pecífico. Aprendi há dez anos,

com um inglês, que ao se conver-

sar com os melhores profissionais

não se consegue identificar a área

de atuação de origem deles. Ob-

servando os executivos que admi-

ro, validei o comentário e pensei

em diversificar minha área de atu-

ação. Creio que minha passagem

pela área de Recursos Humanos

será de grande valor, pois é um

Carlos Henrique:
após cinco anos no
Chile, executivo
retorna ao Brasil
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setor em que ainda não tinha tra-

balhado. No tempo em que estive

no Chile, atuei muito na área co-

mercial, a situação pedia isso. Mi-

nha passagem pelas fábricas e pe-

la área de Planejamento da Cebra-

ce me leva a concluir que traba-

lhar nos recursos humanos comple-

mentará muito a minha formação.

Em relação à Pilkington, acho

um desafio muito importante dar

prosseguimento ao projeto da Fran-

quia. Ele é muito bom, provocou a

renovação da nossa relação com

uma série de parceiros comerciais

e agora vamos definir com eles os

próximos passos. O SAP é muito

interessante: tem começo, meio e

fim. Começando agora, vamos ter-

minar no final do ano ou no início

do ano que vem. Ele vai me dar

uma visão da empresa, pelo aves-

so, de todos os processos bem

detalhados e discutidos. Acredito

que esse trabalho vai contribuir

muito para a minha formação ge-

rencial. Agregado a isso virá o ge-

renciamento da mudança, uma in-

finidade de técnica, de recursos

humanos e de treinamento. É ex-

tremamente importante adminis-

trar essas mudanças. Terei de tra-

balhar junto com a área de RH da

Cebrace para poder fazer mudan-

ças com as pessoas, processos, fá-

bricas e áreas. Isso será muito bom

para mim e para a empresa. Pes-

soalmente, tenho muito a apren-

der aqui dentro e estou com bas-

tante apetite.

O Vidroplano – A implementa-

ção do SAP já está em curso?

Carlos Henrique – Ela ainda vai

começar. É para isso que voltei. A

idéia é que ele seja implementado

no decorrer de 2007. A única ativi-

dade que tenho, por enquanto,

junto à Cebrace, é o SAP. As outras

estão voltadas para a Pilkington.

Como trabalhei muitos anos na Ce-

brace e conheço a empresa, acre-

dito que não haverá dificuldades

para pôr em prática o projeto de

implementação.

O Vidroplano – Se sua atividade

está focada na gestão da empresa,

como fica seu relacionamento com

os clientes da Pilkington e da Ce-

brace?

Carlos Henrique – Na Cebrace,

não será necessária ter relação di-

reta com os clientes, apesar de eu

já conhecer muitos deles. No en-

tanto, vou precisar me relacionar

mais diretamente com os franque-

ados da Pilkington – já temos a

primeira reunião prevista para

março – para eu acompanhar mais

de perto e poder definir os qua-

dros para o futuro. Tudo que foi

feito até agora foi muito bem feito.

Vou ter contato com os clientes da

linha branca também, mas vou co-

meçar com os franqueados, uma

das minhas atribuições diretas.

O Vidroplano – No Chile, o se-

nhor se manteve atualizado sobre

o mercado do vidro brasileiro?

Carlos Henrique – Ficava muito

feliz quando, de longe, via o cres-

cimento do mercado do vidro no

Brasil. O Chile, hoje, é o país que

tem o maior consumo de vidro per

capita da América do Sul – 6,7 kg

Wilson Farhat
Júnior,

presidente da
Andiv, e equipe

da revista
O VidroplanoO VidroplanoO VidroplanoO VidroplanoO Vidroplano

com Carlos
Henrique

Medeiros, na
sede da

Pilkington, em
Guarulhos
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por habitante. O Brasil não deve

chegar a 5 kg. Só que esses 5 kg

são compostos de produtos mais

básicos enquanto os 6,7 são pro-

dutos mais sofisticados. O Chile é

um país com clima mais hostil que

o brasileiro e  toda energia do país

é importada. Por terem uma situa-

ção energética tão desfavorável,

os chilenos possuem, por exem-

plo, mais de 20 linhas de vidros

duplos em funcionamento. Essa é

uma situação prevista por uma lei

que entrou em vigor em 1º de ja-

neiro deste ano. Vi no Chile edifí-

cios comerciais com especificações

bastante sofisticadas. É um merca-

do pequeno, mas muito interes-

sante na sua composição, com pe-

netração incrível de vidros acústi-

cos e especiais. O Brasil é um país

muito mais de volume. Aqui ainda

existe espaço para a sofisticação

do mercado e, apesar de o País ser

um produtor de energia, existe

oportunidade para o vidro.

O Vidroplano – Então, no Chile,

a escolha pelos vidros de melhor

desempenho é só fruto da legis-

lação ou também está relacionada

à economia?

Carlos Henrique – As duas coi-

sas. Primeiro, eles são muito cons-

cientes com essa história de eco-

nomia e energia. A lei que entrou

em vigência em 1º de janeiro deste

ano determina o desempenho tér-

mico das construções em geral,

desde o telhado ao envoltório pe-

rimetral (parede e janela). Dividiu-

se o país em seis zonas e cada

uma tem um desempenho térmico

diferente. É um amadurecimento

natural do mercado. A lei é para

edificações novas, mas todo mun-

do já sabe que daqui a alguns

anos virá uma lei que obrigará as

edificações antigas a se adequar.

O Vidroplano – O que mais pôde

aprender com o mercado chileno?

Carlos Henrique – Nesse país,

constatei que a maioria dos nossos

clientes trabalha com outros ma-

teriais além do vidro. Da mesma

forma que distribuem ou proces-

sam vidro, distribuem e processam

alumínio. Ao conversar com um

cliente, percebe-se que ele enten-

de muito da solução fechada, de

fechamento de vão, de instalação,

de caixilhos, de perfil, de todos os

acessórios do alumínio – selante,

vedação, fechadura, trinco, porta,

mola e dobradiça. Sei que no Bra-

sil temos clientes que fazem isso.

Porém, no Chile, são praticamente

todos. E alguns também possuem

sua carpintaria de PVC. Quando

fui para o Peru, Colômbia, Equa-

dor e Costa Rica, notei a mesma

coisa. No Brasil é diferente. Talvez

nos Estados Unidos e Europa, o

perfil dos vidreiros seja mais pa-

recido com o dos brasileiros.

O Vidroplano – Como é a cultura

empresarial chilena?

Carlos Henrique – A nossa ten-

dência no Brasil é entender lite-

ralmente aquilo que nos dizem.

Então, quando cheguei no Chile,

alguém me dizia algo e eu tomava

aquilo como sendo verdadeiro.

Com o tempo, aprendi que lá é di-

ferente. A cultura chilena é muito

Na Pilkington, Carlos Henrique será
diretor de Recursos Humanos para
toda a América do Sul e diretor-
geral downstream
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mais indireta que a brasileira, as

pessoas não dizem “não”. Vou dar

um exemplo: você conversa com

alguém e propõe algo. Essa pes-

soa fala que vai analisar. Para mim,

esse “vou analisar” significa que

posso ligar daqui a duas semanas

e perguntar o que achou. Mas, lá,

o “vou analisar”, aprendi depois,

é, na verdade, um “não”. Eles fa-

zem isso para não criar desgaste.

Não era uma questão de ser certo

ou errado, era só diferente do que

eu estava acostumado.

O Vidroplano – Como você tem

contato com todo o mercado da

América Latina, há outro aspecto

que chama a atenção, principal-

mente em relação ao brasileiro?

Carlos Henrique – A impressão

que tenho, talvez pelo tamanho

do mercado no Brasil, é que o br-

sileiro é um pouco mais arrojado

em seus investimentos. Isso é im-

portante, pois o crescimento do

vidro processado no Brasil não se

deu da noite para o dia. Essa va-

lorização da cotação do câmbio,

agora, tem permitido que muitos

empresários se equipem. Cada um

vai tratar de recuperar o seu inves-

timento e fazer o mercado crescer.

A meu ver, o brasileiro é mais ati-

rado – mas talvez eu esteja errado

e isso se deva ao tamanho do mer-

cado brasileiro. É muito interes-

sante notar a proliferação dos for-

nos temperados. Os empresários

estão mais preocupados em forne-

“Hoje, o Chile é o país que
tem o maior consumo de
vidro per capita na
América do Sul – 6,7 kg
por habitante. O Brasil
não deve chegar a 5 kg
por habitante”



cer ao cliente um serviço rápido,

com uma velocidade de resposta

muito alta do que propriamente

olhar para a capacidade instalada.

O Vidroplano – Como o mercado

vidreiro pode crescer no Brasil fu-

turamente?

Carlos Henrique – Nosso negó-

cio pode crescer de duas manei-

ras: vegetativamente, acompanhan-

do o crescimento do PIB, ou mais

fortemente por intermédio de mu-

danças de legislação que acompa-

nham as necessidades do País, co-

mo acontece no exterior. Outros

mercados já fazem isso e amadu-

receram mais que o nosso. Nosso

setor tem muito a contribuir, seja

pela reciclagem ou por meio da

economia de energia. Já existem

muitas obras em todo o Brasil que

já vêm com especificação de vidro

duplo, por exemplo. Porém, ainda

é uma iniciativa voluntária e gra-

dual.

 O Vidroplano – Alguma mensa-

gem para o setor vidreiro?

Carlos Henrique – As portas es-

tão totalmente abertas. Estarei dis-

ponível e disposto a escutar e de

alguma forma ajudar a qualquer

um que queira falar comigo. Gos-

to muito de ouvir as pessoas e en-

tender o que acontece no merca-

do. Só assim podemos aprender e

contribuir com algo para poder

melhorar e tornar o negócio mais

lucrativo para todos.

Fale com eles!

Pilkington
Tel. (12) 3654-2100

“No Chile, constatei que a
maioria dos nossos clientes
trabalha com outros materiais.
Da mesma forma que distribuem
ou processam vidro, distribuem
e processam alumínio”



Muitos graus

Aquecimento global faz do vidro com conforto térmico

solução para amenizar altas temperaturas

acima de zero

O
Dario de Freitas

Capa
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s termômetros de todo o planeta si-

nalizam o perigo. Nunca se falou tanto

em superaquecimento global como ago-

ra. O fato é que, preocupadas com as proporções ca-

tastróficas que esse fator pode tomar, as pessoas têm

recorrido para qualquer tipo de solução que amenize

os riscos e o desconforto das altas temperaturas tanto

nas edificações residenciais como nas comerciais.

Precavido com essa questão, o setor vidreiro brasi-

leiro, há muito tempo vem desenvolvendo cada vez

mais opções para proporcionar conforto térmico ideal

– seja com tecnologia aplicada durante a fabricação do

vidro ou inserida depois, com a aplicação de película

especial sobre o material.

Com o nível de conforto em maior ou menor pro-

porção, os coloridos na massa, laminados com resina

ou polivinil butiral (PVB), com câmara hermética (du-

plos), refletivos e baixo-emissivos (low-e) são empre-

gados de acordo com as características individuais de

cada projeto, diminuindo, inclusive, custos com dimen-

sionamento de ar-condicionado e calefação. “Para que

o conforto possa ser otimizado, podemos combinar,

convenientemente, as características de um tipo de vi-

dro com o outro”, assegura o arquiteto e consultor de

fachadas Paulo Celso Duarte.

Um bem necessário

Para oferecer conforto térmico, o vidro precisa ob-

ter bom desempenho na redução da passagem de ca-

lor de um lado para o outro, além de permitir a passa-

gem de luz e a visibilidade de dentro para fora.

Responsável pelo desconforto, a passagem de calor
Faria Lima Square: edifício de São Paulo recebe
vidros com controle térmico da Guardian
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ocorre de duas formas: a primeira, por radiação solar,

trazendo, além da luz visível, os raios ultravioleta e in-

fravermelho para o interior do ambiente, explica o es-

pecialista. No Brasil, a maior transferência de calor

ocorre dessa forma.

A outra maneira é por troca de calor (diferença de

temperatura). “O calor passa de um lado para o outro,

alterando a temperatura interna”, revela. Isso ocorre

porque, quando se tem uma barreira separando dois

ambientes com temperaturas diferentes, a tendência é

igualar as temperaturas.

Para escolher o vidro mais adequado, segundo Car-

los Pearson, diretor da IP Consultores, empresa espe-

cializada em consultoria de vidros, gestão de qualida-

de e carpintarias na Argentina, há muitos aspectos que

se devem levar em conta. “Além de conhecer o coefi-

ciente de sombra e de transferência de calor, fatores

como segurança, orientação do edifício, sombras so-

bre os vidros, posição da face metálica dos refletivos,

se for o caso, são importantes antes da tomada de de-

cisão.” Não há, segundo Pearson, um vidro melhor ou

pior em conforto térmico. “Há vidros mais adequados,

dependendo de cada projeto.”

Agora, saiba o que os vidros mais usados fazem pa-

ra controlar o calor, a luz e a radiação solar.

Colorido na massa

Talvez possamos chamar o vidro colorido na massa

de precursor, na obtenção de controle solar. Utilizado

desde os anos 1950, o produto nas cores verde, bron-

Glossário

Transmissão: Porcentagem de luz ou calor inci-

dente que atravessa a chapa de vidro

Reflexão: Porcentagem de luz ou calor refletida

pela chapa de vidro para fora e dentro do ambiente.

Absorção: Parte da energia absorvida pela chapa

de vidro que não é refletida nem absorvida para o

ambiente interno, mas é reirradiada para dentro e

para fora.

Valor U: Medida de ganho de calor através do vi-

dro em função da diferença de temperatura entre o

ambiente interno e externo. Quanto menor o valor

U, menos calor será transmitido

Coeficiente de sombreamento (CS): Razão entre

o ganho de calor solar através do vidro refletivo e

o ganho de calor através de uma chapa incolor de

3 mm em condições padrão

Espelhando: camada metalizada tem controle
solar de forte adesão ao vidro refletivo da Cebrace
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ze e cinza (ou fumê) já apresenta certa redução na

passagem de calor, afirma Paulo Duarte.

Além disso, o uso desse vidro aumenta a absorção

do calor em sua massa. “O fenômeno é parecido com

o que ocorre quando usamos roupa escura comparada

à branca em dia de Sol”, explica o engenheiro de Apli-

cação da Cebrace, Remy Dufrayer Oliveira Neto. “Sen-

te-se na pele o maior aquecimento causado pela ab-

sorção da roupa escura. Porém, a sensação térmica é

bem melhor”, destaca ele.

Ou seja, quanto mais escuro o vidro, maior sua ab-

sorção de luz e calor. “Se o vidro for capaz de absor-

ver mais luz e calor, por conseqüência oferecerá maior

dificuldade na transmissão da luz e do calor”, salienta

Remy. Dessa forma, diz, quanto menos energia ou luz

entrar no ambiente, menos aquecido ele se torna.

De acordo com a responsável pelo Marketing e Vi-

dros Especiais para Arquitetura e Decoração no Brasil

e América Latina da Guardian, Elisabeth Abduch, em-

bora os vidros térmicos de massa verde apresentem

melhor desempenho energético, pela capacidade de

filtrar os raios solares, eles absorvem mais calor que os

incolores, sendo mais suscetível a quebras térmicas.

Filtrando com refletivos

Com grande poder de conforto térmico, os vidros

refletivos têm aspecto espelhado graças à sua camada

metalizada de controle solar de forte adesão ao vidro

obtida por meio do processo on-line ou pirolítico –

produzida na linha de fabricação do float quando este

ainda está quente. Na prática, de acordo com Remy, a

redução na entrada de energia através do vidro re-

fletivo pirolítico é de 42% se comparado a um float in-

color da mesma espessura. “O outro processo, o sput-

tring, consiste na deposição de um filme fino espe-

cífico para essa finalidade”, explica Remy.

Em lugares quentes, os refletivos e até os coloridos

na massa cumprem bem o papel de controlar a entra-

da de calor para o interior do ambiente. “Quando com-

binados com vidros duplos, seu desempenho térmico

pode atingir 30% a mais, sem prejuízo na luminosi-

dade”, revela o engenheiro da Cebrace.

Paulo Duarte chama a atenção para o fato de que o

Na cobertura: produto da Guardian melhora
dimensionamento de ar-condicionado em
shopping do Rio de Janeiro
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uso intensivo de vidros refletivos causa aquecimento

nas áreas externas próximas. Quanto mais refletivo o

vidro, maior o aquecimento do lado de fora. “O ideal

é limitar a refletividade do vidro, inclusive nas faixas

de radiação de calor”, diz. “Na Europa, a preocupação

com isso é grande e já há movimentos no sentido de

limitar essa refletividade para reduzir ou eliminar esse

aquecimento devolvido ao ambiente externo e seus

efeitos.”
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A capacidade do ‘low-e’

Nas regiões mais frias, o ideal é permitir que a ener-

gia solar, mesmo que em pequenas proporções, passe

para o interior do ambiente, ajudando para que a

energia interna obtida com sistema de calefação não

saia do interior. “Nesse caso, o vidro low-e é o indica-

do”, recomenda Remy. “Sua baixa emissividade – ca-

pacidade do vidro de irradiar a energia absorvida em

sua massa – é capaz de reter alguns comprimentos de

ondas dos raios infravermelhos e evitar que parcela da

energia absorvida seja devolvida para a parte externa”,

explica Remy. Sua eficiência vem de uma fina camada

de óxido metálico aplicada em uma das faces do vi-

dro. “Com isso, o low-e apresenta de médio a alto de-

sempenho energético, com médio a altos índices de

reflexão”, frisa Elisabeth Abduch, da Guardian.

Além de não dar à fachada o efeito espelhado, os

novos processos de fabricação do low-e já disponibili-

zam vidros com baixos níveis de reflexão e alta trans-

missão luminosa. Ou seja, não sacrificam a passagem

de luz ao interior do ambiente.

Quanto ao desempenho, Elisabeth é enfática: está

diretamente ligado ao tipo de produto, sua classifica-

ção, cor, espessura e especificação no projeto. “To-

mando como exemplo o low-e verde de 4 mm, da

Guardian, posso afirmar que terá um coeficiente de

sombra de 37% e uma transmissão luminosa visível em

torno de 32%”, enumera. Isso significa que se têm uma

grande passagem de luz ao ambiente, médio índice de

reflexão na fachada e alto desempenho térmico.

Para Paulo Duarte o low-e normal é muito adequa-

do para climas frios. Já para climas tropicais sua espe-

cificação deve ser analisada. “Há, hoje, no mercado in-

ternacional, low-e especiais com refletividade seletiva

concentrada nas freqüências de infravermelho, mais

adequados aos trópicos”, revela o especialista.

O efeito do laminado

Por meio da laminação com resina ou PVB também

se obtém um vidro com controle solar. “Há resinas apro-

priadas para cada necessidade, seja colorir, controlar a

temperatura ou aliar as duas coisas”, explica Fábio

Luiz Giannattasio, diretor de Negócios da Effectus. Por

Incidência de calor é
amenizada com uso
de refletivo laminado
da Cebrace no
Instituto Tomie
Ohtake, em
São Paulo
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ser flexível, a resina pode ser aplicada em qualquer

tipo de vidro, inclusive nos refletivos. “Com isso, a

ação do vidro e da resina pode ser potencializada.”

A espessura da laminação é outro fator que, segun-

do Giannattasio, também melhora o desempenho. “Pa-

ra se ter idéia, 1 mm de resina reduz a temperatura em

3%, enquanto que 1,5 mm pode baixar o índice em 5%

e 2 mm diminuem até 7% do calor”, salienta.

Para Danilo Gatto, gerente de Conta da Cytec,

fabricante da Uvekol, a cor não interfere no conforto

térmico. “A transparência, talvez”, diz. “Se tivermos

uma cor mais opaca, possivelmente teremos menos in-

cidência de luz, o que resultaria num conforto maior.”

Na laminação com PVB, segundo Roberto Takashi

Toyohara, assistente técnico da Sekisui, as partículas

dispersas no filme são responsáveis por reduzir as

ações solares. “Isso ocorre, principalmente, na faixa

em que o ser humano tem maior sensibilidade”, expli-

ca. “Além do mais, o PVB solar, da Sekisui, não corta

as ondas eletromagnéticas, como sinal de celular.”

Quando o filme for usado com vidro incolor ou verde-

claro, a transmissão luminosa fica acima de 75%.”

O conforto está relacionado com a cor e composi-

ção do PVB, segundo Elvira Neves, responsável por

Vidro com conforto solar da Guardian:
baixos níveis de reflexão e alta
transmissão luminosa

Você sabia...

...que onze dos últimos doze

anos foram os mais quentes

jamais registrados desde 1850?

Fonte: jornal A Folha de S. Paulo, de 3 de

fevereiro de 2007
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Vendas Arquitetura Brasil e Desenvolvimento de Mer-

cado América do Sul, da Solutia, que ainda ressalta:

“As películas filtram 99% dos raios ultravioleta”.

Duplamente confortável

Muito bem conceituado pelos especialistas no que-

sito conforto térmico, o vidro insulado, de acordo com

sua especificação, pode oferecer uma barreira com al-

tos índices de isolamento térmico.

A câmara de ar seca (livre de umidade ou vapor

d’água), parada e hermeticamente fechada no interior

das lâminas de vidro é a principal responsável por es-

se fenômeno. Como o ar quente sobe e o frio desce,

as diferenças de temperatura se chocam contra as su-

perfícies do conjunto e desencadeiam a reação térmi-

ca, fazendo com que o ar confinado na câmara come-

ce a girar retardando a transferência de temperatura

de um lado para outro, afirma o representante da Lisec

no Brasil, fabricante de máquinas para produção do

insulado, Emilio Giamboni.

O índice de isolamento térmico é medido por meio

do valor U, (veja glossário). “Quanto menor o valor,

maior o isolamento”, frisa o gerente-técnico-comercial

da Crismach, fabricante de máquinas para insulado,

Ricardo S. Aragon. De acordo com ele, o valor U pode

ser melhorado com o aumento da espessura da câma-

ra de ar, utilização de vidros refletivos ou low-e, apli-

cação de vidros triplos que possuem duas câmaras de

ar e uso de gases mais inertes no interior da câmara,

como o argônio e kriptônio. “É possível dizer que os

melhores conjuntos de insulado (vidro+câmara e tipo de

espaçador+gás) chegam a oferecer um aumento de até

80% no isolamento térmico do ambiente em relação

aos vidros comuns”, faz notar Aragon.

Como, de acordo com Paulo Duarte, o desempenho

do vidro duplo está diretamente ligado às diferenças

de temperatura externa e interna, a performance do

vidro é bastante efetiva onde as diferenças de tempe-

ratura sejam muito grandes. “No Brasil, essas dife-

renças são menores, portanto o efeito da câmara nem

sempre é significativo.

Para melhorar o fator solar de um vidro de controle

térmico, pode-se duplá-lo baixando esse fator em al-

Linha de refletivo da Cebrace reveste fachada do
Ceasar Park em Guarulhos, São Paulo

Laminado com resina: produto da Effectus aplicado
em vidro de sauna controla temperatura solar
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guns pontos percentuais – entre 5% e 7% –, o que é

relevante falando-se em radiação.

Sobre o vidro

Com a vantagem de não ter de substituir os vidros

para garantir o conforto térmico, o sistema de aplica-

ção de película de poliéster (filme) sobre a face in-

terna e lisa do vidro tem ganhado mercado. A caracte-

rística térmica, segundo os fabricantes, é obtida por

meio de sua composição. “Na fabricação, a película re-

cebe uma camada de metal (alumínio) capaz de pro-

mover a rejeição de calor de quase 80%”, explica Aíl-

ton Santos, do Departamento de Comunicação da In-

sulfilm, fabricante do produto. “O conforto térmico

conferido pelos filmes depende do tipo de metaliza-

ção que o produto sofre”, alerta Luciano Arruda, ge-

rente-regional da CPFilms, divisão da Solutia, fabri-

cante da película Llumar. “É um dos fatores que influ-

enciam diretamente no percentual da luz transmitida

para o interior do ambiente, bem como na rejeição to-

tal de energia”, ressalta Arruda. “Quanto maior a meta-

lização, mais energia rejeitada e maior o controle.”

Normalmente, segundo o assistente de Marketing

da Bekaert, George Amaral, quanto mais escuro o fil-

me, menos luz e calor deixará entrar no ambiente.

Da Insulfilm: película recebe camada de metal para
proporcionar desempenho térmico

Filmes claros, como esse da Bekaert, são capazes
de permitir a entrada de 70% da luz

Você sabia...

...que, de acordo com o relatório

do Painel Intergovenamental

sobre Mudança Climática (IPCC),

órgão criado pela Organização

das Nações Unidas (ONU), em

2100 a temperatura pode

aumentar até 4oC?



Colaborando

Para ajudar o vidro a equilibrar a temperatura e au-

mentar ainda mais a economia com calefação e ar-

condicionado, a Atenua Som lançou um perfil de

alumínio que possui em seu interior um elemento

de poliamida, de baixa condutividade térmica, que

impede a troca de calor com o meio externo e

mantém a temperatura interna constante, garantin-

do uma significativa economia. “O ideal é que o vi-

dro duplo seja aplicado no perfil”, conta o gerente-

comercial da empresa Márcio Alexandre Moreira.

“Juntos, obtém-se um diferencial de temperatura

de até 20oC.”

Segundo Moreira, a empresa é a única no Brasil

que possui o equipamento para a fabricação desse

perfil.



Fale com eles!

Atenua Som
Tel. (11) 5543-5377

Bekaert
Tel. (11) 2147-8771

Carlos Pearson
ipconsultores@fibertel.com.ar

Cebrace
Remy Dufrayer Oliveira Neto
Tel. (11) 6955-3196

Crismach
Tel. (11) 6480-2282

Cytec
Tel. (11) 3048-8000

Effectus
Tel. (11) 4221-7699

Guardian
Tel. (24) 3355-9000

Insulfilm
Tel. (11)3660-1200

 Lisec
Tel. (19) 9740-7079

Llumar
Tel. (11) 3146-1821

3 M
Tel. 0800-0132333

Paulo Celso Duarte
Tel. (11) 5574-0408

Sekisui
Tel. (11) 3145-1497

Solutia
Tel. (11) 3146-1808

“Porém, há filmes de altíssima tecnologia que são cla-

ros, permitindo a entrada de 70% da luz e barrando

até 80% da energia solar”, revela.

Marcelo Catanoce Gandur, gerente de Vendas e

Marketing da 3M, acrescenta que a retenção de infra-

vermelho (radiação solar que produz calor) chega a

quase 100% e chama a atenção para uma análise crí-

tica do nível de estresse térmico que o vidro refletivo

apresenta com a aplicação, para evitar o risco de quebra.

O consultor Paulo Duarte concorda. “Não aconse-

lho aplicação de filmes refletivos sobre vidros de con-

trole solar sem um estudo de estresse térmico.”

Para todos os bolsos

Segundo Paulo Duarte, os vidros de desempenho

térmico ainda são caros para o consumidor de classes

mais populares. Apesar disso, para que ele tenha mais

conforto, o vidro colorido, principalmente o verde, po-

de ser adquirido a preços mais baixos. “Porém se a es-

pessura for muito fina, o resultado será desprezível.”



elemento arquitetônico
Muito mais que

No edifício do Parlamento da Alemanha, vidro é o

símbolo da transparência política do governo do país

“
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Especial

Vai a Roma? Veja o pa-

pa!”, diz a mote popu-

lar. No caso de Berlim,

a visita obrigatória de todo turista

é o Reichstag, sede do Parlamento

Alemão. Para os profissionais do

vidro, o cartão postal é ainda mais

interessante, pois o material serve

para expressar o conceito do atual

sistema de governo, que, depois

de um período de ditadura e guer-

ras, mostra-se transparente e aber-

to ao povo num prédio em que ca-

da vidro, se pudesse falar, contaria

um pedaço da história do país e

da Europa.

No alto do prédio construído

entre 1884 e 1894, uma enorme

cúpula de vidro é a “vedete” do Rei-

chstag e pode ser visitada todos os

dias. Coberta com 3 mil m2 de vi-

dro de segurança laminado (o ta-

Reichstag: Parlamento da
Alemanha tem cúpula de
vidro aberta à visitação

German Bundestag/Stephan Erfurt
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manho máximo de cada painel é de

5,10 x 1,80 m), possui 23,5 m de al-

tura, 40 m de diâmetro, 700 t de aço

e pesa, no total, 1.200 t. Dentro de-

la, duas rampas helicoidais (em for-

ma de espiral) conduzem a uma

plataforma elevada da qual é pos-

sível contemplar a cidade de Ber-

lim por vários ângulos. A vista pa-

norâmica de 360 graus é soberba.

Que o digam os visitantes!

No Parlamento Alemão, o vidro

é muito mais do que um elemento

arquitetônico: sua transparência

simboliza a franqueza e a demo-

cracia ao alcance do cidadão. Não

é à toa que os visitantes fazem

questão de visitar o Reichstag, não

importe quanto tempo levarão na

fila de espera.

Totalmente
envidraçada:
cúpula tem 3
mil m2 de vidro
laminado

Achim Melde/Licktlbick

Nigel Young e Foster + Partners
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Transparência

Com o projeto do arquiteto in-

glês Norman Foster e o abandono

das grandiosas e clássicas facha-

das, o sombrio Reichstag tornou-

se um prédio completamente di-

ferente do que era no passado. A

cúpula de vidro possibilita abrir o

edifício à luz natural e à paisagem,

atuando como um componente

essencial nas estratégias de econo-

mia energética e iluminação natu-

ral. No seu núcleo foi colocado

um cone invertido coberto com

360 espelhos de vidros altamente

reflexivos. Esse aparato faz com

que a luz do horizonte reflita no

Você sabia...

... que “reich”

significa império?

Muitos alemães

associam a palavra

a Otto Von

Bismarck, o

chanceler que dava

as cartas no país

quando se

construía o edifício

de Reichstag.

Túnel do tempo: os turistas passeiam pelos corredores do
edifício e presenciam relíquias do passado

Para refletir: cone coberto com 360 espelhos de vidros reflexivos
fica no núcleo da cúpula
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Era uma vez...

Construído entre 1884 e 1894,

o Reichstag foi duramente bombar-

deado no final da Segunda Guer-

ra Mundial. Seu interior foi saque-

ado e sua cúpula, destruída. Após

a Segunda Guerra, o Reichstag fi-

cou abandonado próximo à fron-

teira da Alemanha Oriental. Sua

volta ao primeiro plano decorreu

da queda do Muro de Berlim, em

1989, e da reunificação alemã, no

ano seguinte. A transparência e a

acessibilidade pública foram as

chaves da reconstrução interna

do Reichstag. Para abrigar o Parla-

mento da Alemanha reunificada, o

governo gastou US$ 330 milhões

numa reforma comandada pelo ar-

quiteto Norman Foster. As instala-

ções internas, oriundas do século

19, que sobreviveram, estavam es-

condidas sob os forros do reboco.

Ao retirar essas camadas, foram re-

veladas gravuras do passado, in-

cluindo inscrições deixadas por

soldados soviéticos. Mantiveram-

se, então, a estrutura original do

prédio e sua fachada barroca, mas

com uma mudança significativa no

domo central – a nova cúpula,

com 700 t de aço e 3 mil m2 de

vidro.

Hoje, um visitante, ao entrar no

Reichstag, pode acompanhar a ses-

são do parlamento e ser visto pe-

los parlamentares. Políticos de to-

da a Alemanha misturam-se a gru-

pos de turistas. Enquanto passei-

am pelos corredores, presenciam

relíquias de outros tempos eterni-

zadas em trabalhos de artistas con-

temporâneos.

Na cúpula: plataforma elevada permite que os turistas contemplem a cidade de Berlim

German Bundestag/Stephan Erfurt
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interior do edifício, passando por

um protetor solar móvel que obs-

trui a radiação solar. À noite, esse

processo é invertido e a cúpula

transforma-se num farol, sinalizan-

do simbolicamente o vigor do pro-

cesso democrático alemão.

O nível principal da edificação

está realocado no histórico 1º an-

dar. No 2º estão dispostas as salas

do presidente e do Conselho dos

Elders. O 3º andar abriga as salas

de reunião dos partidos e a de im-

prensa. Um terraço sobre esses

andares de trabalho possibilita

que o público tenha acesso ao res-

taurante e à cúpula de vidro.

À noite: cúpula transforma-se em farol, sinalizando o vigor do processo
democrático alemão
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Área total

61.166 m2

Área líquida

11.200 m2

Comprimento

137,4 m

Largura

93,9 m

Altura

47 m

Quantidade

de andares

6 + cúpula

Fale com eles!

Reichstag
www.bundestag.de

Quantidade de visitantes

até 10 mil por dia (registrados no

primeiro ano)

Cúpula

Coberta com 3 mil m2 de vidro de

segurança laminado

Tamanho do painel: 5,10 x 1,80 m

Altura da plataforma de observa-

ção: 40,7 m

Cone

Peso: 300 toneladas

2,5 m transversalmente em sua ba-

se, que perfura o teto do salão ple-

nário, alargando-se por 16 m

Coberto com 360 espelhos de vi-

dros altamente reflexivos

O REICHSTAG EM NÚMEROS
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No mundo do vidro
por Beatriz Strawinsky

Explorando

novos territórios

É exatamente isso que a DNA

Vidros começou a fazer. E olha

que a empresa, pelo que parece,

vem com tudo neste novo merca-

do. Com uma unidade fabril de

2.700 m² de área construída total-

mente equipada e recém-inaugu-

rada dia 10 de janeiro, na Praia

Grande, litoral sul de São Paulo, a

empresa, que atua desde 1983 no

ramo do alumínio, avança agora

pelas vias vidreiras.

Alumínio e vidro andam juntos

e nada melhor que poder oferecer

os dois, afirma Edis Vedovatti, pre-

sidente das duas companhias. “A

priori, nossa estrutura está monta-

da para atender, principalmente, a

indústria moveleira, além da cons-

trução civil, vidraceiros e serra-

lheiros em geral”, contou Vedova-

tti durante o evento de inaugura-

ção do seu chão de fábrica.

Mais de duzentos convidados,

entre clientes, fornecedores e

empresários ligados ao alumínio e

ao vidro foram prestigiar o evento.

Segundo Maurício César Vedovatti,

diretor da DNA, o trabalho da em-

presa será centralizado na Baixada

Santista. “É uma estratégia de mer-

cado instalarmos nossa matriz ali,

pois muitas empresas do Paraná e

Santa Catarina fazem entregas na

região e percebemos que podería-

mos minimizar o tempo gasto, pe-

la distância, principalmente”, ex-

plica.

A empresa deve empregar cerca

de cinqüenta funcionários e tem-

perar de 15 a 20 mil m² de vidro.

Mais informações: (13) 3481-2000

DNA Vidros inaugura unidade fabril na Praia Grande,
litoral sul de São Paulo

Ao lado do filho
Maurício, Edis
Vedovatti fala aos
convidados sobre
o novo
empreendimento
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Mais opções de

ferragens

As empresas do setor estão le-

vando ao pé da letra as dicas de

especialistas para ampliar sua atu-

ação nos negócios passando a in-

vestir em novos nichos de mer-

cado. Detentora da marca Blindex,

a Pilkington é uma das que apos-

tam nessa premissa – além do vi-

dro, bastante conhecido no seg-

mento, a Blindex está agora com

sua linha de ferragens para tem-

aplicados em divisórias, vitrinas,

etc.”, faz notar a coordenadora de

Franquia, Carla Bonifácio. De alu-

mínio especial, com design dife-

renciado, as ferragens têm caracte-

rísticas exclusivas para garantir se-

gurança principalmente na insta-

lação. “Eliminamos grande parte

dos recortes em “U” feitos nos vi-

dros – responsáveis pela maior in-

cidência de quebras durante a

têmpera – além de descentralizar

o eixo de giro”, conta Carla. “Com

isso, garante-se maior área de con-

tato da ferragem com o vidro, de-

vido à eliminação da maior parte

dos recortes.”

Disponíveis nas cores inox es-

covado, natural brilhante, natural

fosco, dourado, preto e branco,

também podem ser produzidas em

cores especiais (sob consulta).

Com lançamento previsto para mar-

ço, as ferragens serão comercia-

lizadas com exclusividade pela re-

de de franqueados Blindex.

Mais informações: (11) 6955-3251

perados prontinha para

ser lançada.

“O objetivo é oferecer

ao mercado peças que

acompanhem os vidros

temperados da Blindex

Blindex
lança linha
de ferragens
para
acompanhar
seus vidros
temperados



Acontece

eses depois de anunciar sua

nova diretora-geral, a VNU,

empresa organizadora da Glass

South America, está, agora, de no-

me novo: The Nielsen Company.

egundo a nova executiva da

companhia, Ligia Amorim, a

unidade de negócios Feiras e Pu-

blicações Profissionais se apresen-

ta com uma marca ainda mais for-

te e tradicional. “Como queremos

oferecer soluções completas para

todos os clientes, a marca Nielsen

captura a incomparável percepção

de cada um deles.”

esmo com toda a violência,

o Rio de Janeiro continua

lindo e seu povo, muito simpático

e hospitaleiro. Outro dia, aprovei-

tei uma emenda de feriado para

visitar a cidade a passeio, mas não

resisti e resolvi para aparecer em

algumas empresas vidreiras – New

Temper, Vitrum e Servi-Temper.

Valeu pela receptividade! Dez.

Nota dez!

têmpera TVT acaba de apo-

sentar seu forno vertical.

Pudera!: depois de certificar os

vidros temperados e ser a primeira

a conquistar o selo Inmetro/IFBQ

com esse modelo no Estado de

São Paulo, a máquina não teve fol-

ga. Para substituí-la, um forno ho-

rizontal da Tamglass já começou a

funcionar com força total. Dá-lhe

temperado!

PPG Industries, grupo ame-

ricano que também fabrica

vidros planos no exterior, adquiriu

no Brasil os negócios de tintas ar-

quitetônicas e industriais da Ren-

ner Sayerlack, incluindo a unidade

de Gravataí (RS). O objetivo é ex-

pandir seus negócios na América

Latina.

ara o principal executivo e

CEO da empresa, Charles E.

Bunch, “essa aquisição fortalecerá

nossa habilidade em crescer nos

negócios de tintas arquitetônicas e

industriais em toda a região”. Para

quem não sabe, a Renner Sayer-la-

ck foi formada em 2001 pela fusão

de Tintas Renner e Sayerlack In-

dústria Brasileira de Vernizes.
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em bolsa de valores

D

Ele está em alta

Material foi o mais cotado para incrementar

e valorizar o novo Espaço Bovespa

47edição 410

Vidro em obra

esde que o pregão vi-

va-voz da Bolsa de

Valores de São Paulo

(Bovespa) foi desativado, em se-

tembro de 2005, os 750 m² ficaram

livres à espera de um bom projeto

que ocupasse a área novamente. E

todo o local mereceu uma arruma-

ção daquelas para transformá-lo no

Espaço Bovespa, onde ambientes

modernos e interativos como o ci-

nema em três dimensões, auditório,

centro de memória, salas de cor-

retoras, mesas de operação e café

contam com recursos multimídia

voltados à integração do público

com o mercado de capitais.

Ajustando-se nessa nova propos-

ta da Bovespa, o vidro ganhou con-

corrência entre diversos materiais

e se fez presente com os mais varia-

dos tipos – temperados, coloridos,

laminados, acidatados, anti-riscos,

curvos, espelhados, etc.

Mais de 600 m² desses vidros, for-

necidos pela Contêmpera, foram

aplicados no projeto. “O maior dife-

rencial da obra é, sem dúvida, a va-

riedade de vidros e as diferentes es-

pessuras (de 8 a 19 mm) num úni-

co espaço”, revela Leandro J. Fran-

cisco, técnico da empresa.

Fotos: Dario de Freitas

Projeto de Marcelo Agosto: temperado
laminado azul revestiu teto, piso e paredes do

centro de memória no Espaço Bovespa
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Causando burburinho

O que era caracterizado pelo

grito deu lugar à tecnologia avan-

çada que, com ajuda do vidro, ficou

ainda mais fácil conseguir. Em mo-

mentos distintos, os arquitetos Mar-

celo Agosto (Balken Arquitetura) e

Regina C. Penteado Figueiredo tra-

balharam seus conceitos na obra.

“O vidro proporciona transparência

e luminosidade, deixando o ambi-

ente mais leve, além de combinar

com toda a tecnologia empregada

no espaço”, afirma Agosto, ideali-

zador do centro de memória no

qual a história da Bovespa é con-

tada. “Aplicamos temperados de

10 mm laminados com PVB azul no

piso, teto e paredes iluminados

com lâmpadas frias para fazer o

contraponto com os monitores de

plasma e alguns artefatos antigos

da instituição”, conta ele.

Nada ficou aparente além dos

vidros – nem estrutura, nem ilumi-

nação, muito menos a tubulação.

Utilizando o caráter sóbrio da ins-

tituição a seu favor, Regina, por sua

vez, combinou madeira, “usada

para ressaltar a sobriedade”, e vi-

dro, “o material mais adequado para

garantir equilíbrio visual”, explica.

Operação vidro

Na sala de corretoras, o lamina-

do (8 mm) prateado refletivo do pai-

nel foi usado para camuflar um gran-

de vão com janelas e ao mesmo

tempo embutir monitores de plas-

ma. Já nas colunas, próximas ao ca-

fé, os espelhos acidatados (6 mm)

aplicados sobre madeira (MDF) re-

vestiram as colunas de granito, pos-

sibilitando que todo o sistema acús-

tico fosse embutido, conta Regina.

Uma exigência da Bovespa era

de que o espaço tivesse uma parte

da estrutura flexível para ser des-

montada e remontada em curto es-

paço de tempo, liberando a área,

diz o engenheiro Eduardo Fanga-

niello Senra, da Sempre Engenha-

Você sabia...

...que R$ 2,3

bilhões foram a

média diária do

volume financeiro

negociado na

Bovespa em

setembro de

2006? O recorde

foi de R$ 6

bilhões em

fevereiro do

mesmo ano.

Sistema
deslizante: vidro
curvo laminado

prata refletivo
pode ser

recolhido no
interior dos

túneis
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ria, construtora responsável pela

obra. “Essa característica foi pensa-

da para abrigar eventos diferenci-

ados voltados às entidades de clas-

se da Bovespa, lançamento de ações

no mercado, etc.”, revela o superin-

tendente-executivo de administra-

ção da Bovespa, Marcos Antônio

Costa e Silva.

Para facilitar tudo isso, as divisó-

rias em frente à sala de projeções,

inclusive o vidro laminado prata re-

fletivo (8 mm + 8 mm) curvo com-

pondo um “S”, possuem um siste-

ma deslizante. “Foram dimensiona-

dos para passar pelos túneis já exis-

tentes”, explica Regina. “As peças

são altas, garantindo proporção com

relação ao pé-direito do espaço.”

Também desmontáveis são as

bases das mesas de operações (vi-

dro laminado de 10 mm + 10 mm

com PVB leitoso), a mesa de ope-

rações (tampo de 19 mm de acida-

tado) e as divisórias laterais (inco-

lor de 10 mm). Em operação des-

de setembro de 2006, o Espaço Bo-

vespa é mais uma prova de que o

vidro nunca fica em baixa, muito

pelo contrário.

Você sabia...

...que 84 mil

negócios são

realizados

diariamente na

Bovespa? Em

agosto de 2006,

esse número bateu

o recorde e saltou

para 151 mil.

Sala de corretoras: painel de laminado prateado refletivo foi usado para embutir monitores de plasma



Conheça o

Espaço Bovespa

Endereço: Rua 15 de No-

vembro, 275, térreo

Horário: Diariamente, in-

clusive finais de semana,

das 9 às 17h (sujeito a alte-

rações)

Visitas monitoradas: Ro-

teiro completo com dura-

ção de duas horas

Visitas livres: Acesso ao

centro de memória e salas

das corretoras, com possibi-

lidade de encaixe em gru-

pos para assistir ao filme

em 3D e à simulação da

mesa de operações

Entrada: Gratuita

Fale com eles!

Balken Arquitetura
Tel. (11) 3061-5159
www.balken.com.br

Bovespa
Tel. (11) 3233-2826
www.bovespa.com.br

Contêmpera
Tel. (11) 6827-7255
www.contempera.com.br

Regina Figueiredo
Tel. (11) 9914-0807

Sempre Engenharia
Tel. (11) 6950-4346
www.sempreengenharia.com.br

Divisórias podem ser
recolhidas no interior dos
túneis para ampliar
espaço durante
realização de eventos



precisa ser focado
Conforto térmico

Falando em normas

A ESTAMOS TRABALHANDO

ABNT/CB-37 – COMITÊ BRASILEIRO
DE VIDROS PLANOS

Vidros e suas aplicações
na construção civil

•  Revisão NBR 7199 – Projeto, exe-
cução e aplicações de vidro na
construção civil

    O texto está sendo analisado para ser
enviado para consulta nacional.

 
•   Revisão NBR 14207 – Projeto, ins-

talação e materiais utilizados
em boxes de banheiro fabricados
com vidro de segurança temperado

   A comissão de estudo está avalian-
do as dimensões recomendadas para
o boxe.

 
•   Revisão NBR 14696 – Espelhos de

prata
     O texto está sendo analisado para ser

enviado para consulta nacional.
 

•  Projeto 37:000.03-005 – Vidro in-
sulado

    Estão sendo verificados onde os en-
saios que constam do projeto podem
ser realizados.

 
•   Projeto 00:001.45-002 – Sistemas

de portas automáticas – Métodos
de ensaio e classificação

    A comissão de estudo está analisan-
do as normas citadas no projeto.

 
Vidros e suas aplicações
na indústria moveleira

 
•  Revisão NBR 14355 – Vidros para

móveis – Terminologia, classifi-
cação e defeitos

     A comissão de estudo está avaliando
quais as atualizações necessárias.

Item poderia constar na norma de vidro

duplo que está em andamento

 
•  Revisão NBR 14488 – Tampos de

vidro para mesa – Requisitos
     A comissão de estudo está avaliando

quais as atualizações necessárias.
 

•  Revisão NBR 14564 – Vidros para
sistemas de prateleiras – Requisi-
tos e métodos de ensaio

    A comissão de estudo está avaliando
quais as atualizações necessárias.

 
Vidros e suas aplicações em
veículos de transporte

 
•  Projeto 37:000.04-001 – Vidros au-

tomotivos – Reparação de pára-bri-
sas – Danos e requisitos para repa-
ração – Classificação

     O texto está sendo analisado para ser
enviado para consulta nacional.

 
•  Projeto 37:000.04-002 – Vidros au-

tomotivos – Sistemas de reparo de
pára-brisas – Métodos de ensaio

    O texto está sendo analisado para ser
enviado para consulta nacional.

 

CSM 21 – COMITÊ SETORIAL
MERCOSUL DE VIDROS PLANOS

Projetos que estão sendo
desenvolvidos no Mercosul:

•    PNM 21:00-0006 – Vidro temperado
     A comissão de estudo está analisan-

do quais são as adequações neces-
sárias por ser um projeto de Norma
Mercosul.

 
•    PNM 21:00-0007 – Vidro laminado
     A comissão de estudo está analisan-

do quais são as adequações neces-
sárias por ser um projeto de Norma
Mercosul.
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pesar de as normas

técnicas do setor se-

rem desenvolvidas pa-

ra os diversos tipos de vidro e não

para seu uso específico, o confor-

to térmico, por sua importância, já

mereceria mais destaque.

Sugiro aproveitar que a comis-

são  responsável pela elaboração

da norma de vidro duplo está com

o projeto em andamento para in-

serir, de alguma forma, tópicos re-

levantes sobre a eficiência solar

do material. O vidro duplo confere

eficiência térmica que ainda pode

ser otimizada com a aplicação de

outros tipos de vidros.

Acredito que assim que o ABNT/

CB-37 tiver a oportunidade de co-

meçar a elaborar uma norma es-

pecífica para o refletivo, low-e e

todos aqueles que de alguma for-

ma proporcionem conforto térmi-

co, esse tópico possa ser inserido.

Força-tarefa

Na Europa, provavelmente, exis-

tem normas que abordam o con-

forto térmico dos vidros. Seria im-

portante pesquisá-las para que pos-

sam nos servir de guia. Atenção!:

eu disse “guia”, pois as condições



Dario de Freitas

Fale com eles!

Andiv
Tel. (11) 3873-9908
cb37@abnt.org.br
www.andiv.com.br

ABNT
www.abnt.org.br

Mais informações
sobre normas técnicas,
no site da revista:
www.ovidroplano.com.br

Paulo Celso Duarte
Arquiteto e consultor
especialista em fachadas

com que os europeus apresentam

o tema são diferentes e devemos

adequá-las e enquadrá-las às nos-

sas aqui no Brasil. O material nos

serviria apenas como referência.

A discussão do tema nas reu-

niões deve ter a participação de

fabricantes, processadores, enge-

nheiros de termodinâmica, profis-

sionais de sistema de climatização e

especialistas em conforto ambiental.

Esses profissionais são indispen-

sáveis, pois, com dados fornecidos

pelo consultor de conforto ambi-

ental, conseguimos parâmetros que

devem ser atendidos pelo vidro

em cada obra. Já o projetista de ar-

condicionado define os coeficien-

tes principais para obter bom de-

sempenho do sistema de climati-

zação com a aplicação de cada um

dos vidros de conforto térmico.
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CASA HOTEL
BY CASA COR

1 a 18/3 Os organizadores da Casa Cor, o maior
evento de decoração do País, assinarão
uma nova mostra este ano: Casa Hotel.
A proposta da exposição é mostrar a
criatividade de quarenta profissionais
que fazem parte do elenco das dezes-
seis cidades em que são promovidas as
edições locais da Casa Cor para o mun-
do da hotelaria. Eles terão de inovar, sem
alterar detalhes da estrutura arquitetôni-
ca dos quartos que ocupam dois anda-
res do WTC Hotel.

WTC Hotel
Av. das nações Unidas, 12.559
São Paulo, SP

www.casahotel.com.br

GLASSEX 4 a 7/3 Evento bienal, essa feira é a única do
Reino Unido dedicada ao vidro e à indús-
tria vidreira. Ponto de encontro para
compradores e vendedores realizarem
negócios e, também, vitrina para a in-
dústria vidreira, a Glassex é evento-
chave para os profissionais envolvidos
com manufatura, venda, distribuição e
instalação de janelas, portas e estufas
comerciais e residenciais.

National Exhibition Centre
Birmingham, Inglaterra (UK)

www.glassex.com

FEICON 13 a 17/3 Arquitetos, engenheiros, decoradores e
construtores encontrarão na 15ª Feira
Internacional da Indústria da Construção
(Feicon Batmat) produtos e lançamentos
de empresas do setor de acabamento e
construção em geral. Em 2006, a feira
contou com 170 mil visitantes vindos de
várias partes do Brasil e de mais de 47
países, os quais conferiram de perto os
2.500 lançamentos de produtos em mais
de oitocentos estandes distribuídos em
cerca de 100 mil m2 de exposição.

Parque Anhembi
Avenida Olavo Fontoura, 1.209,
Santana, São Paulo, SP

www.feicon.com.br

KITCHEN &
BATH EXPO 

13 a 16/3 Designers, arquitetos, decoradores, en-
genheiros, construtores e lojistas en-
contrarão na 2ª edição da feira interna-
cional de produtos e acessórios para
cozinha e banheiro as últimas tendên-
cias em produtos para a construção de
cozinhas e banheiros. A Kitchen & Bath
Expo 2007 será editada paralelamente à
5ª Feira Internacional de Revestimentos
(Revestir) e ao 5º Fórum Internacional
de Construção e Arquitetura, reunindo ao
todo 170 empresas e cerca de 30 mil
profissionais de 65 países.

Transamérica Expo Center
Avenida Dr. Mário Villas-Boas
Rodrigues, 387, Santo Amaro
São Paulo, SP

kitchenbath@vnu.com.br
www.vnu.com.br
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MARÇO

MAIO

GULF GLASS
2007

27 a 29/3 A Gulf Glass 2007 será realizada no
Centro de Exposições Sharjah e será o
primeiro evento dedicado ao vidro na
região do Golfo Pérsico. Direcionada a
fabricantes de vidro e usuários do Ori-
ente Médio, o evento tem como objetivo
ser local de encontro para profissionais
da indústria vidreira, os quais poderão
trocar experiências e fazer grandes ne-
gócios, já que, segundo os organizado-
res, a feira será instalada na região que
presenciou um espantoso crescimento
na área de construção e projetos de re-
construção e utilização de vidro em ge-
ral. Expositores de maquinário, fornece-
dores de material bruto, processadores
de vidro e comerciantes estarão na Gulf
Glass 2007.

Expo Centre Sharjah
Emirados Árabes Unidos, Dubai

www.glassinthegulf.com

FENAVID 2 a 4/5 A 6ª Feira Nacional do Vidro, Alumínio,
Moldura & Cia. terá seu foco voltado
para vidraceiros, arquitetos, engenhei-
ros, decoradores, serralheiros e profis-
sionais do setor vidreiro. À disposição
dos visitantes, as últimas novidades re-
lacionadas ao mundo do vidro.

Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333
Vila Guilherme, São Paulo (SP)

Tels. (11) 3965-1463, 3951-1501
e 3858-9786

CHINA GLASS 16 a 19/05 Em 35 mil m2, cerca de quinhentos ex-
positores mostrarão a mais de 30 mil
profissionais do setor vidreiro as últimas
tecnologias e tendências mundiais do
segmento. Em sua última edição, em
2006, 568 expositores de 24 países exi-
biram seus produtos – 234 eram estran-
geiros.

Shanghai, China
www.ceramsoc.com

GLASS
PROCESSING
DAYS

15 a 18/6 O GPD, evento bienal organizado pela
Tamglass, promoverá o encontro de es-
tudiosos e profissionais vidreiros dos
setores moveleiro, automotivo, da cons-
trução civil, arquitetura e decoração de
interiores do mundo todo para apresen-
tar os principais lançamentos e as mais
novas técnicas e tecnologias do vidro.
Palestras, workshops e exposições es-
tão na programação. Em sua última edi-
ção, em 2005, o GPD reuniu cerca de
novecentas pessoas.

Tampere, Finlândia

www.gpd.fi
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GLASS BUILD
AMERICA 

10 a 12/9 A feira anual de vidros, janelas e portas,
organizada pela National Glass Asso-
ciation (NGA), receberá cerca de 10 mil
profissionais – fornecedores de vidro;
revendedores de janelas, portas, espe-
lhos e boxes; fabricantes de janela e
porta residenciais; distribuidores de vi-
dros laminados e temperados; e arquite-
tos e outros profissionais ligados ao se-
tor vidreiro. Em 2006, 480 expositores apre-
sentaram seus produtos e lançamentos.

Georgia World Congress Center
Las Vegas, Nevada, Atlanta

www.glassbuildamerica.com

OUTUBRO

VITRUM 3 a 6/10 Profissionais de diversos países estarão
na 15ª edição do evento internacional
para conferir as novidades em máqui-
nas, equipamentos, ferramentas e aces-
sórios para processamento e transfor-
mação de vidros planos. Considerada
uma das mais importantes feiras de ma-
quinários vidreiros, a Vitrum, em 2005,
atraiu mais de 16 mil visitantes. Esta edi-
ção contará com cerca de quatrocentos
expositores.

Milão, Itália
vitrum@vitrum-milano.it
http://www.vitrum-milano.it/

NOVEMBRO

ZAK
GLASSTECH
INTERNATIONAL

8 a 11/11 A feira internacional industrial de tecno-
logias de vidro é um dos maiores e mais
importantes eventos do material na Ásia.
Nela reúnem-se fabricantes de vidro au-
tomotivo a vidros blindados e laminados
e fabricantes de maquinário para vidro.
Esperam-se passar pelos corredores da
mostra mais de 80 mil visitantes da Ásia
e de regiões próximas. Eles irão conferir
os lançamentos tecnológicos expostos
por trezentas companhias – colaborado-
res da indústria vidreira – de 25 diferen-
tes países.

Mumbai, India 

www.zakglasstech.com 

GLASSTECH
ÁSIA

15 a 17/11 Na 6ª edição do evento, cerca de qua-
trocentos expositores de trinta países di-
ferentes, incluindo fabricantes, empre-
sas de processamento e acabamento de
vidro, exibirão, em área de 15 mil m2,
seus produtos e lançamentos. Também ha-
verá novidades na Holowglass Asia, fei-
ra dedicada ao vidro oco.

Bangkok, Tailandia

www.glasstechasia.com



Envie sua sugestão de tema

para esta seção:

tel. (11) 3873-9908, fax 3873-9910

ou ovidroplano@andiv.com.br
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Para o seu negócio

reunir talentos...
Nada como

Programa de gestão de pessoas deve ser levado à
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odos reconhecem que o diferencial com-

petitivo entre as organizações está nas

pessoas. Há cerca de dez anos, uma gi-

gante da indústria eletroeletrônica antecipava a impor-

tância do capital intelectual quando sentenciava numa

peça publicitária: “Os nossos japoneses são mais inte-

ligentes do que os da concorrência”.

A preocupação das grandes e médias empresas com



Fale com eles!

Stewalter Soares Moraes é administrador de empresas,
pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap). Consultor de recur-
sos humanos, dirige a Shamar, empresa especializada
nessa área. Foi diretor da Associação Comercial e Em-
presarial de Guarulhos (ACE-SP) e da Associação das
Empresas de Serviços Contábeis (Aescon-SP) e vice-
presidente da Associação dos Dirigentes de Recursos
Humanos de Guarulhos (2001/2003).
Tel. (11) 6497-3381
walter_shamar@yahoo.com.br
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a contratação, desenvolvimento e retenção de talentos

não é de agora. A necessidade de atrair as melhores

cabeças sempre exigiu uma política de recursos hu-

manos bastante arrojada. A novidade é que as peque-

nas empresas, que não investem em programas de ges-

tão de pessoas, começam a sentir na pele, no fatura-

mento e na carteira de clientes a ausência dessa área.

Investindo em RH

Segundo pesquisa realizada em 2002, 93% das pe-

quenas empresas não possuíam sequer uma mínima

estrutura de RH e apenas 1,67% delas tinham progra-

mas permanentes de treinamento. As palavras de or-

dem são competência e profissionalismo.

Outro dado revelador é que 69% dos clientes dei-

xam de comprar de um fornecedor devido ao mau

atendimento e não só pelo preço alto ou prazo de en-

trega: aquele “bom dia” inexpressivo da recepcionista,

o tempo de espera ao telefone, uma reclamação mal-

resolvida ou a dúvida não esclarecida afugentam a cli-

entela. Para isso não ocorrer, as pessoas devem estar

motivadas, comprometidas e bem treinadas.

A ausência da gestão profissional de RH é um dos

fatores que levam à situação atual das micros e pe-

quenas empresas. Segundo dados publicados pelo

Sebrae, o segmento representa 98% dos empreendi-

mentos brasileiros, emprega 67% da mão-de-obra, mas

contribui com apenas 20% do PIB, exportando insigni-

ficante 1,7% do volume enviado pelo Brasil.

O que (des) motiva

Cerca de 31% fracassam no primeiro ano de vida e

60% fecham as portas antes de completar cinco anos.

Quadro bem diferente de outros países, como a Espa-

nha, em que micros e pequenas empresas empregam

64% da mão-de-obra, são responsáveis por 64% do

PIB e comercializam 41% do volume exportado.

A falta de ações para capacitar e comprometer os

colaboradores das empresas prejudica a economia do

País, a geração de empregos e o desenvolvimento.

Comprometimento, garra, criatividade, foco nos clien-

tes, não se compram apenas com bons salários.

Numa pesquisa realizada entre gerentes de empre-

sas para conhecer o que mais os motivava, salário

apareceu no 6º lugar da lista. Outras condições, como

ambiente de trabalho, carreira, reconhecimento e auto-

realização vieram antes do dinheiro.

Esse tipo de pesquisa é importante. Certamente, sa-

lário aparecerá entre o 3º ou 4º lugar. A falta de água

gelada no bebedouro, o chefe que não dá retorno, al-

guém que não diz “bom dia” vão figurar como fatores

de desmotivação. Só depois disso é que virá o salário.

Portanto, todos os investimentos em tecnologia, de-

senvolvimento de produtos, programas de qualidade e

redução de custos não alcançarão os objetivos se o fa-

tor humano nas empresas não for levado em conta. O

talento continuará sendo o maior patrimônio de qual-

quer organização, pois criatividade, brilhantismo e en-

tusiasmo não estão disponíveis em softwares, nem po-

dem ser encontrados em prateleiras.



Acessórios para vidro

PARANÁ

Aluforte
Tudo em perfis de alumínio e
acessórios para vidros. Consulte-nos!
Cascavel
Tel. (45) 3321-2550, Fax: 3321-2561
aluforte@aluforte.com
www.aluforte.com

Intercontrol Films
Películas arquitetônicas: proteção,
estética e segurança.
Curitiba
Tel. (41) 3369-1882, Fax: 3369-3035
atendimento@intercontrol.com.br
www.intercontrol.com.br

SÃO PAULO

Abrasipa
Produtos para polimento de vidros e recupe-
ração de ferramentas diamantadas.
São Paulo
Tel. (11) 3933-2999, Fax: 3932-1720
abrasipa@abrasipa.com.br
www.abrasipa.com.br

Alpex Alumínio
Perfis de alumínio para vidro temperado,
Kit Box 6 e 8 mm, Kit Engenharia 8 e 10 mm.
São Paulo
Tel. (11) 6215-8844, Fax: 6215-8844
aluminio@alpex.com.br
www.alpex.com.br

Casa Castro
Máquinas, peças e acessórios para
Vidraçarias e moldurarias.
São Paulo
Tel. (11) 3228-7444, Fax: 0800-117444
casacastro@casacastro.com.br
www.casacastro.com.br

Glasspeças
Ferragens e acessórios para
vidros temperados.
São Paulo
Tel. (11) 5677-1334, Fax: 5677-6486
vendas@glasspecas.com.br
www.glasspecas.com.br

Glastronic
Rolos cerâmicos para têmpera, rodízios e
fluídos de corte, lavadoras e serigrafia.
Barueri
Tel. (11) 4192-4566
Fax: 4192-4574
e.saler@terra.com.br

Gusmão Representações
Acessórios para vidro duplo, rebolos,
ventosas, linha de segurança.
São Paulo

Tel. (11) 3991-2020, Fax: 3991-2020
gusmao@gusmao.com.br
www.gusmao.com.br

INSULFILM�
Blindado, Laminado, Climatizado,
Conforto e UV.
São Paulo
Tel. (11) 3660-1200, Fax: 3666-1665
arq.pacaembu@insulfilm.com.br
www.insulfilm.com.br

Tec-Vidro
Kit Box Tec-Vidro.
Referência de qualidade.
São Paulo
Tel. (11) 5682-2366, Fax: 5682-2360
www.tecvidro.com.br
tecvidro@tecvidro.com.br

Distribuidores e
processadores de vidro

DISTRITO FEDERAL

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Brasília
Tel. (61) 3403-6100, Fax: 3403-6110
matriz@vitral.com.br
www.vitral.com.br

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Brasília
Tel. (61) 3403-6200, Fax: 3403-6210
filial-tr3@vitral.com.br
www.vitral.com.br

GOIÁS

V.P.M. Vidros Planos 
Franqueados da Blindex. Vidros Curvos
temperados, laminados, espelhos e chaparia
Goiânia
Tel. (62) 3297-3500, Fax: 3297-3513
vpm@vpm.com.br
www.vpm.com.br

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Goiânia
Tel. (62) 3240-2400, Fax: 3240-2444
filial-go@vitral.com.br
www.vitral.com.br

MATO GROSSO DO SUL

LM Vidros
Vidros laminados, temperados e
termoacústicos.

Campo Grande
Tel. (67) 3398-2433; Fax: 3398-2434/2435
lmvidros@lmvidros.com.br
www.lmvidros.com.br

MINAS GERAIS

Bend Glass
Vidros curvos, laminados e
temperados.
Contagem
Tel. (31) 3361-5599, Fax: 3361-5599
bendglass@bendglass.com.br
www.bendglass.com.br

Cristaltemper
Vidros Float, impreso, temperado, laminado,
bisotado, espelho, ferragens e acessórios.
Muriaé
Tel. (32) 3729-8000, Fax: 3729-1000
cristaltemper@cristaltemper.com.br
www.cristaltemper.com.br

Divinal Vidros
Vidros temperados, laminados, serigrafados,
Refletivos, espelhos, tampos de mesa.
Belo Horizonte
Tel. (31) 2103-9633, Fax: 2103-9633
divinalbh@divinalvidros.com.br
www.divinalvidros.com.br

Itaipu Vidros
Distribuidora de vidros, cristais
e temperados.
Belo Horizonte
Tel. (31) 3385-7272, Fax: 3385-7272
itaipuvidros@terra.com.br
www.itaipuvidros.com.br

Lamina Temper
Uma empresa do grupo Bend Glass,
vidros em todas as cores e espessuras
Contagem
Tel. (31) 3362-8787, Fax: 3362-8787
lamina@laminatemper.com.br
www.laminatemper.com.br

Pestana Vidros
Vidros Temperados Blindex
Belo Horizonte
Tel  (31) 3389-1750
Fax 3389-1767
pestana@pestanavidros.com.br

Vitral Vidros Planos
Vidros laminados, temperados, distribuição
de vidros planos, impressos e espelhos.
Uberlândia
Tel. (34) 3233-8900, Fax: 3233-8901
filial-udia@vitral.com.br
www.vitral.com.br

PARANÁ

Interbox
Vidros temperados

Araucária

Ache fácil
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Tel. (41) 2108-1000
Fax: 0800-7070-057
comercial@interbox.com.br
www.interbox.com.br

Linde Vidros
Vidros temperados, serigrafados,
bisotados e lapidações.
Rio Negro
Tel. (47) 3641-4444, Fax: 3641-4400
linde@lindevidros.com.br
www.lindevidros.com.br

Temperlândia
Temperados de 3 a 19 mm, curvos,
serigrafados, espelhos e tampos em geral.
Rolândia
Tel. (43) 2101-6100, Fax: 0800-707-8373
temperlandia@temperlandia.com.br
www.temperlandia.com.br

Vidrolar Comercial de Vidros
Vidros curvos, temperados e
laminados, lapidados e bisotados.
Curitiba
Tel. (41) 3014-2200, Fax: 3014-2242
vidrolar@vidrolar.com.br
www.vidrolar.com

PERNAMBUCO

Casas Bandeirantes
Têmpera e distribuição de vidros.
Serra Talhada
Tel. (81) 3421-0142, Fax: 3221-1212
Tel. (87) 3831-1520, Fax: 3831-2309
cband@casasbandeirantes.com.br
www.casasbandeirantes.com.br

RIO DE JANEIRO

Vidraço Comercial
Cristal, espelhos, laminados,
refletivo e vidros à prova de bala.
Rio de Janeiro
Tel. (21) 2201-6398, Fax: 2261-6154
vidraco@infolink.com.br

RIO GRANDE DO SUL

Lapividros
Vidros, espelhos, Vidros Termoacústicos,
tampos de mesa, laminados.
Bento Gonçalves
Tel. (54) 2102-7575; Fax: 2102-7575
lvidros@italnet.com.br

Vidrobox
Vidros em geral.
Porto Alegre
Tel. (51) 3337-4343
Fax: 3337-4252
vidrobox@vidrobox.com.br
www.vidrobox.com.br

Vidroforte
Vidros temperados e laminados,
automotivos e construção civil.
Caxias do Sul

Tel. (54) 3224-8800; Fax: 3224-8820
vidroforte@vidroforte.com.br
www.vidroforte.com.br

SÃO PAULO

Contempera
Beneficiamos vidros para o seu
conforto e segurança.
São Paulo
Tel. (11) 6827-7255, Fax: 6827-7268
contempera@uol.com.br
www.contempera.com.br

Coveb
Vidros: Comuns, temperados
e laminados.
São Paulo
Tel. (11) 6958-2250
Fax. 6958-2250
coveb@uol.com.br

Cyberglass
Vidros temperados, laminados,
serigrafados e curvos.
São Paulo
Tel. (11) 6914-7211, Fax: 6914-1488
cyberglass@cyberglass.com.br
www.cyberglass.com.br

Diamante Vidros
Vidros lapidados, serigrafados,
temperados, insulados e com perfis.
São Caetano do Sul
Tel. (11) 4224-3666, Fax: 4229-6040
diamante@diamantevidros.com.br
www.diamantevidros.com.br

Divinal Vidros
Vidros temperados, laminados, serigrafados,
Refletivos, espelhos, tampos de mesa.
São Paulo
Tel. (11) 6827-2100, Fax: 3037-2966
jaguaré@divinalvidros.com.br
www.divinalvidros.com.br

Garante Indústria de Vidros
Comuns, têmpera, serigrafia, laminado
jato de areia, colagens, acessórios.
Santo André
Tel. (11) 4451-5077, Fax: 4451-5102
garante@garantevidros.com.br
www.garantevidros.com.br

Interbox
Vidros Temperados
São Paulo
Tel. (11) 2108-1000
Fax: 0800-7070-057
interbox-sp@interbox.com.br
www.interbox.com.br

LM Vidros
Vidros laminados, temperados e
termoacústicos.
São Paulo
Tel. (11) 3975-2477, Fax: 3975-3157

lmvidros@lmvidros.com.br
www.lmvidros.com.br

M Simões
Vidros temperados, laminados, blindados,
alto impacto, antiinvasão e decorados.
São Paulo
Tel. (11) 3389-0999, Fax: 3208-0691
msimoes@msimoes.com.br
www.msimoes.com.br

Mansur Vidros
Laminados e temperados, comuns e
Especiais, projetos e instalações.
São Paulo
Tel. (11) 6955-6644, Fax: 6955-6730
vendas@mansurvidros.com.br
www.mansurvidros.com.br

Nazario Vidros
Vidros temperados, tampos e espelhos
bisotados, vidros laminados e impressos.
Praia Grande
Tel. (13) 3481-1718, Fax: 3481-1133
nazario@nazariovidros.com.br
www.nazariovidros.com.br

OmniDecor
Vidros Acetinados, Esmaltados e
Incisos com ácido (texturizados).
São Paulo
Tel. (11) 3316-1444, Fax: 3311-8850
atendimento@omnidecor.com.br
www.omnidecor.com.br

SF Industrial
Vidros comuns, laminados, laminados refle-
tivos, temperados, para Box e decoração.
Ribeirão Pires
Tel. (11) 4828-9000, Fax: 4828-5500
sfind@sfind.com.br
www.sfind.com.br

Speed Temper
Vidros temperados de 4 a 19 mm,
bisotados e serigrafados.
São Roque
Tel. (11) 4716-3099
Fax: 4716-2011
speedtem@uol.com.br

Tempersul
Temperados em geral, Box para
banheiro, kits e ferragens.
Dracena
Tel. (18) 3821-8220
Fax. 3821-8222
tempersul@vidrosuldracena.com.br

Terra de Santa Cruz Vidros
Vidros temperados, laminados, curvos,
Blindados, Box, Guarda-Corpo.
São Paulo
Tel. (11) 6291-4611; Fax: 6693-6331
www.terradesantacruzvidros.com.br
terrastacruz@terra.com.br
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TVT Vidros Temperados
Vidros temperados em forno horizontal
certificados pelo Inmetro.
Várzea Paulista
Tel. (11) 4606-5007, Fax: 4596-0021
tvt@tudoemvidro.com.br
www.tudoemvidro.com.br

Valéria Vidros
Vidros para indústria moveleira: espelhos,
tampos de mesa, temperados, serigrafados.
Louveira
Tel. (19) 3878-9191, Fax: 3878-9194/95
contato@valeriavidros.com.br
www.valeriavidros.com.br

Vidrosul Dracena
Distribuição de chaparia, vidros
Fantasia Float e espelhos.
Dracena
Tel. (18) 3821-8220
Fax. 3821-8222
vidrosul@vidrosuldracena.com.br

Vitrais Ma-Ge
Comuns, temperados, laminados,
termoacústicos planos e curvos.
São Paulo
Tel. (11) 6903-5600, Fax: 6903-5600
vitraismage@vitraismage.com.br
www.vitraismage.com.br

Máquinas e equipamentos

SANTA CATARINA

Incovisa Máquinas
Forno têmpera horizontal e
máquinas para Vidros.
Florianópolis
Tel. (48) 3271-9900, Fax: 3271-9932
saopedro@saopedrovidros.com.br
www.saopedrovidros.com.br

SÃO PAULO

Glastronic
Rolos cerâmicos para têmpera, rodízios e
fluídos de corte, lavadoras e serigrafia
Barueri
Tel. (11) 4192-4566
Fax: 4192-4574
e.saler@terra.com.br

Jateamento Brasibras
Máquinas de jatear vidro. Peças
e acessórios para jatear vidro.
São Paulo
Tel. (11) 6914-1840, Fax: 6914-0249
sac@brasibras.com.br
www.brasibras.com.br

Lisec do Brasil
Máquinas para corte de vidro e
vidro duplo.
Campinas
Tel. e Fax: (19) 2121-1300
emilio.giamboni@lisec.com

Montagna
Lixas para vidros e metais, convertedor
Autorizado 3M. Entrega imediata.
São Paulo
Tel. (11) 6979-7155, Fax: 6977-3175
montagna@montagna.com.br
www.montagna.com.br

Tamglass South America
Fornos para têmpera horizontal e
vertical - Fornos para curvatura.
Diadema
Tel. (11) 4066-2506, Fax: 4067-3911
tamglass@tamglass.com.br
www.tamglass.com.br

VipDoor/Solution
Portas automáticas: deslizantes, pivotantes,
telescópicas, curvas, herméticas e antipânico.
São Paulo
Tel. (11) 6673-6633, Fax: 6673-0149
vipdoor@terra.com.br
www.portasvip.com ou www.vipdoor.net

Z. Bavelloni/Makivetro
Acessórios para: máquinas, vidros.
biseladoras, lapidadoras, compassos.
Diadema
Tel. (11) 4061-6511, Fax: 4061-6516
cassia.cabib@bavelloni.com.br
www.bavelloni.com.br

Serviços

SÃO PAULO

Corte Certo
Software: Otimiza corte de chapas, gera eti-
quetas, controla estoque de chapas e retalhos.
São Paulo
Tel. (11) 3673-1119, Fax: 3803-9091
cortecerto@cortecerto.com
www.cortecerto.com

Magfort
Manutenção em fornos para têmpera de vi-
dros, técnico com 18 anos de experiência.
São Paulo
Tel. (11) 6215-0491
Fax: 6215-0491
magfort@terra.com.br

Pacaembu Têmpera de Vidros
Vidros temperados, bisotados
e serigrafados.
São Caetano do Sul

Tel. (11) 4221-1999, Fax: 4229-5478
pacaembutempera@terra.com.br
www.pacaembuvidros.com.br

Quality Consultoria
Consultoria, treinamento em qualidade,
resp. social, planejamento e custos.
São Paulo
Tel. (11) 5083-0001, Fax: 5083-6363
quality@quality.eng.br
www.quality.eng.br

Vidraçarias

ACRE

Vidronorte
Distribuidora Blindex
em todo o estado do Acre.
Rio Branco
Tel. (68) 3224-5599/3231
Fax. 3224-8265
vidro_norte@yahoo.com.br

PARANÁ

Engevidros
Engenharia de fachadas, coberturas e
Pisos de vidros, guarda-corpos.
Curitiba
Tel. (41) 3332-5335, Fax: 3332-6878
engevidros@engevidros.com.br
www.engevidros.com.br

PIAUÍ

Maratá Vidros
Vidros laminados, Box para banheiro,
tampos de mesa, temperados para engenharia.
Teresina
Fone: (86) 3218-1889, Fax: (86) 3218-6160
maratavidros@globo.com
www.maratavidros.com.br

RIO DE JANEIRO

Vidros Belém
Vidros: laminados múltiplas
camadas, curvos e termoacústicos.
Rio de Janeiro
Tel. (21) 2589-0430, Fax: 2589-8167
sac@vidrosbelem.com.br
www.vidrosbelem.com.br

SANTA CATARINA

Vidraçaria Linde
Vidros temperados, serigrafados,
bisotados e lapidações.
Mafra
Tel: (47) 3641-4444, Fax: 3641-4400
linde@lindevidros.com.br
www.lindevidros.com.br
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ESTRELA VIDROS
(27) 2124-7500

GARANTE
(11) 4451-5077

GLASSEC
(11) 3952-1399

INCOVISE
(11) 6446-3856

INTERBOX
(41) 2108-1000

ITAIPU VIDROS
(31) 3385-7272

IV CENTENÁRIO
(11) 6191-5833

LM VIDROS
(67) 3398-2433

M. SIMÕES
(11) 3389-0999

MENEDIN
(11) 6412-6103

MIRANDEX
(65) 3661-4142

MURIAÉ
(32) 3729-8000

NATURA VIDROS
(15) 3273-1648

NAZÁRIO
(13) 3481-1718

NEW TEMPER
(21) 3448-8500

NORVIDRO
(81) 3376-4424

OMNIDECOR DO BRASIL
(11) 3316-1444

PALÁCIO DOS CRISTAIS
(11) 6452-6330

PENHA VIDROS
(11) 3333-3713

PESTANA VIDROS
(31) 3389-1750

ROHDEN VIDROS
(47) 3562-0706

SOLUTIA BRASIL
(11) 3365-1800

SPACE GLASS
(11) 4227-4988

SPEED TEMPER
(11) 4716-3099

TEMPERLÂNDIA
(43) 2101-6100

TEMPERMED
(45) 3264-3610

TEMPERSUL
(18) 3821-8220

TEMPERVIDROS
(62) 4008-7266

TERRA DE SANTA CRUZ
(11) 6291-4611

TVT VIDROS
(11) 4606-5007

AMERICANBOX
(11) 4393-6500

BEND GLASS
(31) 3361-5599

BESCHIZZA (DVB)
(16) 3969-8055

CASAS BANDEIRANTES
(87) 3831-1520

CHEMETALL DO BRASIL
(11) 4066-8801

C.N.V. TÊMPERA
(11) 4072-3007

CONTEMPERA
(11) 6827-7255

CRISTAL SETE VIDROS
(43) 3420-7100

CYBERGLASS
(11) 6914-7211

DIAMANTE
(11) 4224-3666

DIVINAL
(11) 6827-2100

DORMA
(11) 4689-9200

DUPONT DO BRASIL
(11) 0800-17-17-15

ENGEVIDROS
(41) 3332-5335

VALÉRIA VIDROS
(19) 3878-9191

VIDRAÇARIA LINDE
(47) 3641-4444

VIDRAÇARIA MARINHO
(85) 3275-1010

VIDROBENS
(17) 3234-6300

VIDROFORTE
(54) 3224-8800

VIDROLINE VIDROS
(12) 3627-8888

VIMINAS
(27) 3398-1500

VIPDOOR/SOLUTION
(11) 6673-0149

VIPEL
(48) 3631-0100

VIPRADO
(54) 3293-1524

VITOR CARLOS TRÊS & CIA.
(54) 3452-1499

VITRAL VIDROS PLANOS
(61) 3403-6100

VITRUM
(21) 3475-1500

V.P.M. VIDROS PLANOS
(62) 3297-3500

VTC  TECNOLOGIA
(11) 4496-1919

Associados Andiv

no
vo
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ABRASIPA
IND. DE ABRASIVOS LTDA.
______________________________________19
Tel. (11) 3933-2999
Fax 3932-1720
www.abrasipa.com.br

ALCLEAN
EXTRUSÃO DE METAIS
______________________________________52
Tel. (11) 4144-2011
alclean@alclean.com.br
www.alclean.com.br

ANDIV
______________________________________67
Tel. (11) 3873-9908
Fax 3873-9910
www.andiv.com.br

BEKAERT DO BRASIL
______________________________________31
Tel. (11) 2147-8771
www.solargard.com.br

BEND GLASS
______________________________________54
Telefax. (31) 3361-5599
bendglass@bendglass.com.br
www.bendglass.com.br

BING & REIS
______________________________________39
Tel. (51) 3388-5455/ 3388-7080
Fax 3330-3245
contact@bingreis.com.br
www.bingreis.com.br

BOTTERO DO BRASIL
______________________________________46
Tel. (11) 4072-3031
Fax 4077-1619
bottero@botterodobrasil.com.br

BYSTRONIC
______________________________________14
Tel. (19) 3935-3534
vendas@bystronic-glass.com.br
www.bystronic-glass.com.br

CEBRACE
CRISTAL PLANO
______________________________________68
Tel. 0800-7284376

CYBERGLASS
______________________________________07
Tel. (11) 6914-7211
Fax 6914-1488
www.cyberglass.com.br

DIVINAL VIDROS
______________________________________32
Tel. (11) 3037-2966
www.divinalvidros.com.br

DORMA
______________________________________33
Tel. (11) 4689-9200/ 4689-9282
Fax 4689-9204
automatic@dorma.com.br
www.dorma.com.br

EUROCENTRO
______________________________________06
Show-room: Tel. (11) 2197-1100
Vendas: Tel. (11) 2197-1400
screenline@screenline.com.br
www.screenline.com.br

GLASS
PROCESSING DAYS
______________________________________40
www.gpd.fi

GUARDIAN
DO BRASIL
______________________________________02
Tel. (24) 3355-9000
www.diamondguard.com.br

GUSMÃO
REPRESENTAÇÕES
______________________________________10
Tel. (11) 3991-2020
gusmao@gusmao.com.br

IIMAK
______________________________________45
Tel. (21) 2179-4000
www.iimak.com.br/lançamentos

INTERMAC
______________________________________20
Tel. (11) 3647-9259
www.intermac.com

NIELSEN
BUSINESS
______________________________________59
Tel. (11) 4613-2000
Fax 4613-2001
www.kitchenbathexpo.com.br

PACAEMBU
TÊMPERA DE VIDROS
______________________________________11
Tel. (11) 4221-1999
pacaembutempera@terra.com.br

SAINT-GOBAIN
GLASS
______________________________________51
Tel. 0800-125125
www.saint-gobain-glass.com.br

SCHIATTI ÂNGELO
______________________________________55
Tel. (11) 3991-2020
Repr.: Gusmão Representações

SOTENGLASS
______________________________________38
Telefax. (41) 3284-5051
comercial@sotenglass.com.br

SPEED TEMPER
______________________________________65
Tel. (11) 4716-3099
speedtem@uol.com.br

TAMGLASS
SOUTH AMERICA
______________________________________41
Tel. (11) 4066-2506
Fax 4067-3911
www.tamglass.com.br

TEC-VIDRO
IND. COMÉRCIO
______________________________________13
Tel. (11) 5682-2366
Fax 5682-2360
www.tecvidro.com.br

TERRA DE SANTA CRUZ
______________________________________50
Tel. (11) 6291-4611
Fax 6693-6331
terrastacruz@terra.com.br
www.terradesantacruzvidros.com.br

TRANSPAREX
______________________________________44
Tel. (17) 3217-7777
www.transparex.com.br

UBV
______________________________________21
Tel. 0800-7090710
vendasnacional@ubvidro.com.br
www.ubvidro.com.br

VIDROLINE
______________________________________18
Tel. (12) 3627-8888
www.vidroline.com.br

VIDRAÇARIA MARINHO
E CIA LTDA.
______________________________________30
Tel. (85) 3275-1010
www.marglass.com.br

VIMINAS
______________________________________12
Tel. (27) 3398-1500
Fax 3398-1520
viminas@viminas.com.br
www.viminas.com.br

VIP DOOR SOLUTION
______________________________________22
Tel. (11) 6673-6633
www.portasvip.com
www.portalp.com




