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ferramentas certas o líder pode manter 
os colaboradores motivados. 

Então vai lá, mantenha-se em alta 
performance você, gestor e líder, 
conduzindo os profissionais que estão 
em sua liderança, e então você pode 
garantir que sua equipe também terá 
uma alta performance.

Forte abraço e prospere!

Fala gestor, como está? Você já 
ouviu que uma equipe de alta 
p e r f o r m a n c e  d e p e n d e 

diretamente do seu líder? Do seu gestor. 
Eu tenho ouvido muito a respeito disso. 

Mas vamos começar falando o porque 
que as pessoas não tem uma alta 
performance, porque será que os 
p r o fi s s i o n a i s  n ã o  m a n t ê m  u m 
desempenho de alto nível. 

Tudo começa lá no recrutamento e 
seleção, quando a pessoa conhece a 
empresa e a medida que ela se 
compromete e a entregar os resultados, 
ela começa a conhecer melhor como 

funciona o negócio.

Se no recrutamento e seleção o 
alinhamento é bem feito, pode ser que 
n o  p e r í o d o  d e  e x p e r i ê n c i a ,  a 
identificação das competências do 
colaborador seja ainda melhor. Mas não 
é só isso, depois que o profissional é 
contratado o gestor, o líder, necessita ter 
algumas ferramentas para conduzir o 
profissional a manter altos níveis de 
performance, como por exemplo um 
plano de desenvolvimento individual, 
uma avaliação de performance, 
feedbacks.

E de certa forma, somente com as 

Por Giuliano Alcântara
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PUBLICIDADE

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 Neste sábado (28) o Sindividros-
ES ( Sindicato das Indústrias 
de Vidros do Estado do Espírito 

Santo) realizou a primeira edição do 
ano da Oficina do Vidro- Encontro de 
Capacitação do Vidro. De forma 
gratuita, ele ocorreu na cidade de Vila 
Velha, e reuniu 110 participantes. Com 
início às 8h e término às 13h30, ele 
aconteceu no Senai, na unidade Araças. 

O objetivo do encontro foi de aumentar 
os conhecimentos técnicos e práticos 
em produtos de maior valor agregado 
no mercado. Vidraceiros e instaladores 
foram o público alvo.

 A palestra "Inovação- 5 formas reais e 
práticas de aumentar a lucratividade de  Imagens: Redes sociais Sindividros-ES

Sindividros-ES realiza 
curso para vidraceiros 
e instaladores

sua vidraçaria”, foi ministrada pelo 
sócio-fundador do portal  Setor 
Vidreiro, Gabriel Batista. Entre as dicas 
e le  re forçou  a  impor tânc ia  da 
manutenção das instalações, além de 
outras recomendações importantes para 
você vidraceiro e serralheiro. 

O curso teve apoio de associações e 
usinas ( fabricantes) do segmento 
alumínio-vidreiro. 
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Cobertura de vidro com alto 
desempenho acústico e desafios 
de especificação
Por Edison Claro

 

eficiência acústica necessária. Isso se 
mostrou uma dificuldade porque não 
foram encontrados dados suficientes e o 
prazo de execução foi extremamente 
curto. 

Os testes acústicos foram iniciados 
utilizando equipamento Brüel & Kjær, 
sonômetro modelo 2270-S, Microfone 
Capacitivo 4189 e Pré-amplificador 
ZC-0032 em laboratório atendendo as 
recomendações da ISO 717-1:2013 
Classificação de isolamento acústico 
em edifícios e de construção elementos 
- Parte 1: Isolamento de ruído aéreo, 
ISO 16283-1:2014 Acústica – Medição 
de campo de isolamento acústico em 
edifícios e de elementos de construção - 
Parte 1: Isolamento de ruído aéreo e 

stamos perante uma situação em Eq u e  u m  e s t a b e l e c i m e n t o 
c o m e r c i a l  n u m a  z o n a 

residencial  recebe reclamações 
constantes devido ao som alto de 
música, o pedido foi feito com elevado 
grau de urgência, o desafio deste estudo 
é encontrar uma solução acústica que 
mantenha a estética solicitada, tornando 
o ambiente confortável para quem está 
dentro e sanar a problemática do bairro. 
Após um minucioso estudo de campo e 
medições técnicas, foi definido que o 
isolamento necessário para a confecção 
do telhado será Rw50.

O maior desafio foi encontrar testes 
confiáveis, já realizados em vidros de 
alto desempenho, que garantissem a 

 Imagens: habtissimo

Acústica ISO 3382- 2:2008 — Medição 
de parâmetros acústicos de ambiente — 
Parte 2: Tempo de reverberação em 
salas comuns atuais.

Durante os testes de laboratório foram 
necessários vários testes para atingir o 
resultado esperado, com os dados 
disponíveis no Brasil referente a perda 
de transmissão sonora dos vidros, 
calculamos uma especificação que 
teoricamente atenderia a necessidade, 
mas os resultados obtidos foram muito 
d i f e r e n t e s ,  e x i g i n d o  a l g u m a s 
modificações além do vidro, até chegar 
ao produto final.
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Novas soluções em 
fechamentos
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
 

sacada por exemplo. 

Outra solução é o Inside Door kit, 
pensado para divisórias internas. Esse 
sistema conta com roldanas duplas com 
balancim. O miolo da roldana apoia o 
vidro, e mesmo que ela fique um pouco 
desalinhada no vidro, ela se acomoda e 
o peso fica dividido nas duas roldanas, 
aguentando até 150kg. 

Os trilhos superiores são duplos ou 
triplos, o que agiliza bastante a 
instalação, os transpasses são os 
mesmos do slim, e fazem a função mão-
amiga.

 Roll Door, apresentou em uma Alive no canal do Setor Vidreiro, 
com apresentação de Gabriel 

Batista, em que Marcos Ramos da Roll 
Door  Sys tems deta lhou a lguns 
lançamentos da marca. 

Sempre atentos às necessidades do 
mercado de portas grandes, novos 
produtos foram desenvolvidos pela 
empresa paranaense. 

Uma das novas alternativas é o perfil 
Robust, que possibilita usar portas de 
vidro temperado de até 6 metros de 
altura, com roldanas que suportam até 
260 kg, sendo que graças a alma interna 

é possível vencer esses vão ainda mais 
altos. Nessas situações, os vidros 
indicados são de 8mm ou 10mm. O 
perfil transpasse deve ser colado, 
usando o selante de poliuretano ou 
estrutural. No caso da fechadura, o 
sistema conta com 4 alternativas 
diferentes. Ele veda 100% sobre a água. 

Já o Roll Door Slim, é uma solução mais 
minimalista ainda, com perfis e 
acessórios retos porém mais leves, com 
preço menor. Perfis retos, no transpasse 
as linhas retas, perfis mais leves, para 
vão de até 3 metros de altura. Esse 
produto bastante leve e prático é 
alternativa para fechamento de janela e 

 Imagens: Departamento de Arte Jornal do Vidro
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Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina ( UFSC), Dr Fernando 
Westphal, palestrou sobre o vidro como 
solução moderna ,  abordando a 
eficiência energética, construções 
sustentáveis e energia verde. Westphal 
destacou a necessidade de apresentar o 
desempenho dos produtos.

Um talk show com as empresas 
patrocinadoras. Os profissionais 
discut i ram e compart i lharam o 
conhec imen to  na  á rea  com os 
participantes.

Fechando a noite, o público desfrutou 
de um coquetel.

esta quarta-feira (8) a Adivipar N( A s s o c i a ç ã o  d o s 
Distribuidores e Processadores 

de Vidros), realizou 

o Work Glass, com foco em levar a 
informação para engenheiros e 
arquitetos, além de fortalecer o 
segmento e promover o setor no Paraná. 
O encontro tevê início às 18h30, e 
aconteceu na sede da OAB, em 
Guarapuava-PR, reunindo mais de 100 
pessoas para debater sobre ideias e 
soluções inteligentes para a construção 
civil, com o patrocínio das maiores 
fabricantes de vidros do Brasil ( AGC 
Vidros, Cebrace, Guardian Glass e 
Vivix Vidros Planos), e apoio de 
empresas do segmento.

Os arquitetos e engenheiros foram 
recebidos com um café de boas vindas.

Os visitantes presentes no encontro 
destacaram que é importante estar em 
um evento como esse, que incentiva o 
conhecimento no setor.

O presidente da Adivipar, Lucas 
Bremm agradeceu a participação dos 
arquitetos e engenheiros presentes, e o 
interesse dos mesmos estarem lá. "A 
gente ficou super feliz com as pessoas 
que vieram e se interessaram". Bremm 
reforçou também que a associação 
sempre convida os profissionais a 
participarem dos eventos.

O palestrante, engenheiro civil, 
p r o f e s s o r  e  p e s q u i s a d o r  n o 

Adivipar reúne arquitetos e 
engenheiros no Work Glass 2022
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

 

 Imagens: Reportagem Jornal do Vidro
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Ascevi realiza 2° 
Vidro de Cinema
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro
 

diferenciais que podem ser melhor 
aproveitadas.

Tiago Cesar, um dos consultores da 
ECG Sistemas trouxe um vídeo 
institucional sobre o grupo. Júnior Silva 
da equipe de trade da Cebrace falou 
s o b r e  o  v i d r o  H a b i t a t ,  J o ã o 
representando a Guardian Glass 
explicou sobre o vidro SunGuard, 
Marco Ferreira da AGC lembrou a 
importância de saírem da zona de 
conforto.

Por parte dos participantes, apoiadores, 
organizadores e palestrantes, foi 
possível notar a importância de 
encontros como esse, para orientar os 
profissionais do segmento quanto às 
diversas possibilidades de vidro, e uso 
correto. 

No final do evento ainda houve um 
coquetel para o público em frente a sala 
de cinema. 

este sábado (11) a Ascevi ( NAssociação Catarinense das 
Empresas Vidreiras) realizou a 

segunda edição do “Vidro de Cinema”. 
Agora foi a vez de Florianópolis-SC 
receber o evento, no Cineshow do 
Beiramar Shopping. Com início às 
08h30, os vidraceiros desfrutaram de 
duas palestras ministradas por Franciny 
Marques, auditora ISO 9001- Título 
internacional, auditora interna de 
certificação de produtos e processos. 
Atua há mais de 20 anos no segmento 
vidreiro em todas as etapas de produção 
e processamento de vidro em geral, 
além da palavra de representantes de 
fabricantes de vidro.

Ao final das palestras, também houve 
um sorteio de brinde para o público 
presente no local.

Quem abriu o Vidro de Cinema foi a 
executiva da Ascevi, Joana Santos, 
saudando os vidraceiros que estavam 
presentes. Em seguida, o diretor da 

Ascevi e presidente do Sindicavidros-
SC, Samir Cardoso tomou a palavra, 
dando as boas vindas.

Retomando a palavra, Joana transmitiu 
um vídeo do portal O Vidro Certo, sobre 
as diferentes aplicações do vidro.

A primeira palestra da auditora teve seu 
destaque nas diferentes soluções de 
vidro que o segmento oferece como 
diferenciais.

Ao término do momento, os vidraceiros 
e serralheiros desfrutaram de um coffee 
break, e uma mini-feira.

Na segunda parte da manhã, Franciny 
priorizou a aplicação correta seguindo 
as normas vigentes.

A seguir, representantes das marcas 
apoiadoras tomaram a palavra. Samir 
Cardoso, diretor da Personal Glass 
falou sobre a os produtos da empresa, 
destacando algumas opções como 

 Imagens: Reportagem Jornal do Vidro - Rodrigo Sandim





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

►18
MERCADO JUNHO 2022

Recentemente uma marca de silicone 
surpreendeu o mercado reintroduzindo 
o acético fabricado com uma tecnologia 
moderna que usa um tipo de solvente 
não volátil, portanto, não evapora, não 
retrai, evita vazamentos e não propaga 
cheiro. Essas informações técnicas 
foram obtidas junto ao fabricante do 
produto.  

Parabéns a todos que sempre buscam 
produtos inovadores, ecologicamente 
corretos e que oferecem conforto e 
segurança para os consumidores.

 segmento de colas e selantes Oapresentou uma das evoluções 
mais significantes ao longo dos 

últimos 20 anos, trazendo para o 
mercado  alumínio-vidreiro, produtos 
fabricados com tecnologias modernas e 
inovadoras, além de serem produtos 
ecológicos os quais contribuem para a 
preservação do meio ambiente. 

Antes colava-se vidros e espelhos com a 
tradicional “cola de sapateiro”, a 
cascola, um produto feito à base de 
solvente de gasolina, com cheiro 
fortíssimo e altamente prejudicial à 
saúde o qual atacava a pintura dos 
espelhos causando micro fissuras por 
onde a umidade penetrava e causava as 
tão conhecidas manchas pretas na 
superfície externa frontal dos espelhos. 
 
Na sequência passou-se a ter os 
silicones acético e neutro, sendo que o 
acético também continha solvente, e 
mesmo sendo em quantidade menor do 
que na cascola, também era nocivo à 
saúde dos profissionais e ao meio 
ambiente. Outro problema era o de 
diminuição do volume de produto 
aplicado em uma colagem ou vedação, 
por conta da evaporação do solvente 
contido no produto e a sua consequenta 
retração.Por essa razão os box 
instalados nas casas dos usuários 
geralmente apresentavam problemas de 
vazamento nos banheiros porque o 
solvente evaporava, o silicone se 
retraía, diminuía o seu volume e a sua 
capacidade de vedação permitia que a 
água escoasse e gerasse mofo. 
 
Em 2006 foi apresentado para o 
mercado uma cola para espelhos e 
vidros em geral, fabricada à base 
d'água, não continha cheiro, tinha uma 
alta capacidade de tração por cm2, e o 
seu processo de cura utilizava a própria 

umidade do ar como agente de reação e 
de cura. Esse produto passou a ser 
altamente recomendado para a colagem 
de espelhos e tornou-se o mais 
recomendado para a colagem de vidros 
e espelhos em ambientes internos. 
Assim, surgiram nichos de mercado 
como a decoração de interiores, salas de 
escritórios, clínicas, academias  e a 
colagem de espelhos em motéis, devido 
à rapidez da cura dos produtos e pelo 
fato de não deixar cheiro. A cola à base 
d'água passou a ser recomendada 
também para a colagem de vidros de 
aquários e piscinas, visto que o seu 
reagente, "a umidade do ar" acelerava o 
processo de cura quanto mais úmida 
fosse a área colada. 

MERCADO BRASILEIRO DE 
COLAS E SILICONES 
PARA VIDROS
Por Jorge Menezes
 

 Imagens:  dvflex









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

►22
MERCADO JUNHO 2022

Melhoria contínua
Por Marcelo Barreto

processos de melhorias contínuas.

E como é que você faz isso? Através de 
um planejamento, que deve estar 
alinhado ao seu momento financeiro, 
porque existe também investimentos, 
conscientização da equipe, reestruturar, 
talvez até em um processo de melhoria 
aumentar o pavilhão, aumentar pessoas, 
mas tudo isso planejado.

 aí pessoal, tudo bem? Olha só, Ehoje eu gostaria de falar sobre 
melhoria contínua. 

Para nós que somos empresários, e até 
como uma estrutura pessoal, nós temos 
que estar sempre melhorando o nosso 
dia dia, sempre melhorando o dia a dia 
nas empresas. O que é melhoria 
contínua dentro de uma empresa?

É uma coisa que às vezes o empresário 
não percebe, ele está sempre fazendo as 
coisas para melhorar, mas ele não tem 

um planejamento, não está com uma 
meta de melhoria. Ele tem uma visão de 
querer crescer, comprar uma máquina, 
colocar mais pessoas, mas não tem um 
planejamento.

E para você aumentar sua lucratividade, 
ganhar mais para a empresa crescer, 
fazer a empresa crescer. Para isso, é 
necessário um plano de negócios.

Então é uma melhoria contínua, porque 
não adianta você melhorar agora, e 
estagnar, você tem que estar sempre em 

Imagem: Departamento de arte Jornal do Vidro
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