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Cooperação

As ações do organismo – entidade 
sem fins lucrativos - têm como ob-
jetivo proporcionar a cooperação de 
experiência, tecnologia, informação 
e normas técnicas. “O que há de bom 
na América Latina será importado 
pela Europa e o caminho contrário 
também será feito, sem interferir 
na soberania do setor nos diversos 
países”, afirma o presidente. Os seis 
países fundadores poderão convidar 
outros para integrar o organismo. 
Serão criados veículos de comunica-
ção – de imediato, um site -, para 
que os membros do organismo pos-
sam divulgar informações do inte-

Lideranças apostam em crescimento sustentado

Instalada a Comissão de Estudos de Esquadrias

O Fórum Ibero-americano de 
Janelas, Portas e Fachadas, criado 
em 2011, elegeu por unanimidade 
Lucínio Abrantes dos Santos, presi-
dente da AFEAL, para comandar o 
organismo até 2014. A eleição foi re-
alizada no último dia 19 de outubro, 
durante a Fesqua – 2012. O Estatuto 
Geral, aprovado durante o encontro 
prevê que sua sede será itinerante 
e funcionará no mesmo endereço da 
entidade do presidente do Conselho 
Permanente, assim como sua secre-
taria geral que, nesta primeira ges-
tão, caberá a Fernando Rosa, geren-
te geral da AFEAL. 

Além do Brasil, o Fórum é cons-
tituído pelas associações do se-
tor da Colômbia (Acoven); Chile                 
(Achival); México (Amevec); Espa-
nha (Asefave); e Portugal (Anfaje). 
“O fórum será um órgão facilitador 
de transferência de tecnologia e de 
profissionais, através de intercâm-
bios entre os países, o que melhora 
a oferta de mão de obra especializa-
da. No caso brasileiro será incentiva-
da a vinda de fábricas estrangeiras, 
por meio de fusões e parcerias, que 
tragam novas ideias e tecnologias 
em acessórios e equipamentos sem 

Presidente da AFEAL é eleito para presidir Fórum 

Ibero-americano de Janelas, Portas e Fachadas

Lideranças do Fórum Ibero-americano de Janelas, Portas e Fachadas

resse do setor. A próxima reunião do 
Fórum Ibero-americano será em ou-
tubro de 2013, no México. Fará parte 
da agenda, o congresso internacio-
nal em preparação para comemorar 
os 30 anos de fundação da AFEAL, a 
ser realizado em São Paulo, no mes-
mo mês. 

Depoimentos

Os presidentes das associações 
que compõem o Fórum Ibero-ame-
ricano presentes ao encontro reali-
zado em São Paulo, na ‘Ilha’ AFEAL, 
durante a Fesqua 2012 – feira inter-
nacional do setor – falaram sobre o 
que esperam do novo organismo.

... “O fórum será um órgão 
facilitador de transferência de 
tecnologia e de profissionais”...

similares aqui. Essas empresas de-
verão seguir as normas e o sistema 
tributário brasileiro, e vão contribuir 
com a geração de empregos e utili-
zação de perfil e matéria-prima na-
cional”, explica Lucínio A. Santos.  
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Editorial
Julian Re-

villa Garcia, 
p r e s i d e n t e               
Acoven, Co-
lômbia - “Fun-
damentalmente, 
esperamos obter 
o apoio das de-
mais associações 

que compõem o Fórum Ibero-ameri-
cano para a formulação de normas 
técnicas para as esquadrias produzi-
das na Colômbia. Para tanto, gosta-
ríamos de aproveitar todo o caminho 
já percorrido por entidades como a 
AFEAL, do Brasil, e a ASEFAVE, da 
Espanha, que são as de maior peso 
no novo organismo”.

F e r n a n d o 
Rex, presiden-
te da Achival 
– Chile - “Dese-
jamos fomentar 
uma instância 
de cooperação 
entre as várias 
entidades que 

compõem o Fórum, compartilhar de 
experiências, sobretudo porque há 
associações mais desenvolvidas do 
que outras. O Fórum Ibero-ame-
ricano poderá ser um canal para a 
conexão entre as empresas filiadas 
às associações, de modo que pos-
sam compartilhar expertise, mão de 
obra, tecnologia e mercado, depen-
dendo das condições de crise ou de 
desenvolvimento de cada país”. 

José Barcelo, 
presidente da 
Amevec – Mé-
xico - “O México 
precisa do apoio 
das associa-
ções dos países 
que compõem o 
novo organismo 

para o desenvolvimento técnico das 
esquadrias, hoje muito defasado. 
Nosso país tem um mercado muito 
grande, porém, nossos produtos são 
obsoletos e, por não estarem a altu-
ra da necessidade dos usuários, im-
pedem o desenvolvimento empresa-
rial. Qualquer influência externa que 
nos leve a criação de uma normativa 
irá possibilitar a evolução de nosso 
setor no país. Acredito que até feve-
reiro de 2013 nossa primeira norma 
técnica entre em vigor no México, 

fundamental para assegurar qualida-
de mínima, principalmente às habi-
tações de interesse social, promovi-
das pelo governo. Esperamos contar 
com as recomendações deste Fórum 
para que a aplicação da norma seja 
a mais eficiente e rápida possível”.

Pablo Mar-
tín, presiden-
te da Asefave 
– Espanha - “A 
ideia é criar uma 
plataforma de 
contato entre 
as empresas de 
nossos países. 

Há necessidades comuns das empre-
sas portuguesas e espanholas, que 
vivem uma situação econômica con-
creta muito diferente da dos países 
da América, mas com bons produtos 
tecnológicos que podem interessar 
aos países americanos e aos seus 
mercados em crescimento. É uma 
questão de intercâmbio de necessi-
dades e interesses. Há empresas na 
Espanha interessadas em exportar e 
outras que procuram estabelecer-se 
em novos mercados. Nós temos, a 
nível europeu, normas técnicas que 
podem servir a outros países do Fó-
rum Ibero-americano”.

João Gomes, 
presidente da        
Anfaje – Portu-
gal - “O Fórum 
Ibero-americano 
será extrema-
mente impor-
tante para todos 
os países que o 

compõem. É uma oportunidade úni-
ca e a primeira vez que nosso setor 
consegue reunir entidades de Portu-
gal e Espanha com as de países da 
América Latina. Temos o objetivo de 
transmitir a experiência técnica de 
Portugal e Espanha para os demais, 
nos quais as exigências dos consu-
midores em relação à qualidade e 
conforto das esquadrias vão cres-
cer e pedir novas normas técnicas. 
Esperamos que nossos associados 
possam cooperar com os empresá-
rios dos países latino-americanos, 
especialmente transmitindo ex-
periências, tecnologia e orientan-
do a qualificação de mão de obra, 
além de estabelecerem consórcios               
de empresas”.

Boa leitura!

Lucínio Abrantes dos Santos
Presidente

O setor fabricante de esquadrias e fa-
chadas de alumínio vive um momento de 
realizações além do sonhado! A começar 
pela eleição da AFEAL para presidir, pe-
los próximos dois anos, o recém-criado 
Fórum Ibero-americano de Portas, Ja-
nelas e Fachadas de Alumínio, consti-
tuído por seis países: Brasil, Colômbia, 
México, Chile, Portugal e Espanha. Para 
todos os envolvidos, é uma grande opor-
tunidade de intercâmbio de tecnologia e 
normas técnicas, de qualificação de mão 
de obra e de desenvolvimento de novos 
mercados. Depoimentos de dirigentes de 
associações empresariais que compõem 
o organismo, publicados nesta edição, 
revelam que, apesar do quanto temos 
ainda que evoluir, somos junto com a 
Espanha referência em normatização - a 
propósito, nosso setor comemora a ins-
talação da CEE 191 – Comissão Especial 
de Esquadrias na ABNT, fato que traduz 
o reconhecimento do meio técnico aos 
nossos produtos.

Antecedendo a abertura da FESQUA 
2012, a AFEAL realizou um grande en-
contro das principais lideranças do setor 
da construção civil. Estamos orgulhosos, 
em primeiro lugar, do convite pronta-
mente aceito e, depois, pela riqueza do 
debate em auditório lotado. Ali ficou re-
gistrada a expectativa unânime de que, 
a se confirmar o crescimento sustentado 
da economia brasileira, o setor continu-
ará em expansão pelos próximos anos, 
além das obras voltadas aos eventos es-
portivos de 2014 e 2016. 

Durante a maior edição da Fesqua já 
realizada, a AFEAL lançou uma série de 
novas ações em benefício dos associa-
dos e do mercado, e que já estão dis-
poníveis em nosso site, como o Mapea-
mento de Cargos e Salários, a página da 
Tipologia Certa, a Biblioteca Digital e a 
Serralheria Digital – detalhados na edi-
ção anterior do Informativo AFEAL.

Há, portanto, muito do que nos orgu-
lharmos, mas sempre com a perspectiva 
de aprimorar normas e produtos.

O setor comemora
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Normas

Instalada a Comissão de Estudos de Esquadrias

Notícia

No dia 07 de novembro último, na 
sede da AFEAL, o gestor Técnico da 
ABNT, Álvaro Almeida, instalou oficial-
mente a CEE 191 - Comissão de Estu-
dos Especiais de Esquadrias. A coor-
denação ficou a cargo da engenheira 
Fabiola Rago Beltrame, consultora 
Técnica da AFEAL, e a co-coordenação 
foi assumida por Robson Campos, con-
sultor Técnico da Afeaço – Associação 
Nacional dos Fabricantes de Esqua-
drias de Aço.  

A engenheira explica que, nos últi-
mos cinco anos, as normativas relati-
vas ao setor eram estudadas dentro do 
CB-02, pela CE 02:136.38 - Comissão 
de Estudos de Esquadrias - , também 
sob sua coordenação e com Joel Carlos 
Souza na função de secretário. “Com 
a determinação da ABNT de que as 
normas sobre materiais deveriam ser 
elaboradas ou revisadas por comitês 
específicos, nos moldes de funciona-
mento da norma internacional ISO, a 
AFEAL, em parceria com a Afeaço e 
com a aprovação dos participantes, 
solicitou à ABNT a formação de uma 
Comissão de Estudos Especiais de Es-
quadrias”, explica Fabiola Rago. Hou-
ve a aprovação da diretoria técnica da 
ABNT e de seu Conselho Técnico, além 
do consentimento do próprio CB-02. 

Durante a reunião de instalação da 
CEE 191, que contou com a presença 

de um grande número de técnicos do 
setor, Álvaro Almeida fez uma am-
pla apresentação sobre o funciona-
mento da ABNT e da CEE, incluindo                           
suas regras.

“Acreditamos que, neste momento 
da instalação da Comissão de Estudos 
Especiais de Esquadrias, o grupo téc-
nico que a compõe já acumula grande 
conhecimento e maturidade, inclusive 
demonstrando respeito entre os diver-
sos setores envolvidos - alumínio, aço, 
PVC, madeira e vidro -, que buscam 
agregar conhecimento e tecnologias 
avançadas para o produto esquadria, 
em benefício do consumidor”, diz Fa-
biola Rago.

Plano de trabalho

Três grupos de trabalho vão consti-
tuir a CEE 191: Esquadrias para Edifica-
ções; Guarda-corpos para Edificações; 
e Placas Metálicas para Revestimento 
de Fachadas. As reuniões das plená-
rias para o primeiro semestre de 2013 
já foram agendadas e mantidas às 
quartas-feiras, pela manhã. A primeira 
reunião, em 05 de dezembro, definirá 
o PNS - Plano de Normalização Seto-
rial da CEE, que será encaminhado 
para a ABNT que deverá oficializa-lo, 
e contempla: liberação para consulta 
nacional da ABNT NBR 10821 - par-

tes 1, 2 e 3 (revisão) e da ABNT NBR 
10821 - partes 4 e 5 (em fase de pro-
jeto de norma); elaboração de textos 
base para placas metálicas de revesti-
mento de fachadas e para esquadrias 
internas, incluindo o kit porta pronta, 
composto de batente e folha de porta.

Em outubro último foi instalada a 
CEE-188, sob Coordenação do Sia-
mfesp e com o apoio da AFEAL, que 
criou um grupo de estudos de Compo-
nentes para Esquadrias e finalizará as 
partes da NBR 15969 - Norma de Com-
ponentes para Esquadrias.

A pessoa certa para o cargo certo

O Mapeamento de Cargos e Salários 
desenvolvido pelo Grupo APTI, espe-
cializado em gestão de RH online, está 
concluído e pronto para o uso gratui-
to das empresas associadas à AFEAL. 
Ainda em dezembro, o programa esta-
rá disponível no site da associação, an-
tecedido por um vídeo de treinamento. 
Estão programadas, ainda, sessões de 
treinamento, na sede da AFEAL, a par-
tir de janeiro.

O projeto nasceu com o objetivo de 
identificar e estruturar os cargos nas 
indústrias de esquadrias e fachadas de 
alumínio e, ainda, mapear as funções 

para que as empresas possam ter a 
pessoa certa, no cargo certo. “Fizemos 
cerca de uma centena de entrevis-
tas em indústrias de portes variados. 
Identificamos os cargos que são co-
muns nas empresas de portes médio e 
grande, e nas fabricantes de produtos 
padronizados. Fornecemos, também, 
informações sobre o conhecimento 
e a responsabilidade de cada função 
– o que o mercado não tinha”, diz a 
engenheira Andrea Freitas, diretora 
da APTI, que identificou 380 cargos e 
analisou perto de 177 somente de chão 
de fábrica, sendo 55 de indústrias de 
porte médio, 56 de produtos padroni-
zados e 66 de empresas grande porte. 

Ela explica que a análise resultou na 
redução da nomenclatura de cargos 
utilizada pelas empresas. “Algumas 
usavam nomenclatura variada para a 
mesma função - por exemplo, auxiliar, 
ajudante e meio oficial se referem à 
mesma atividade. Daí que foi possível 
formatar os cargos de fábrica e utili-

zar os dados da CBO – Código Brasi-
leiro das Ocupações – de codificação        
das ocupações. 

“Analisamos cargo por cargo, e des-
crevemos cada uma das funções”, diz 
a engenheira, lembrando que, num 
mercado de mão de obra escassa, o 
Mapeamento de Cargos e Funções tem 
uma importância gigantesca, para que 
as empresas possam contratar a pes-
soa certa para o cargo certo. “Além 
dos cargos mapeados, conseguimos 
expressar a natureza que exige do 
profissional para atuar, seja um aju-
dante geral ou cortador, independente 
de seu conhecimento. O programa vai 
auxiliar numa contratação assertiva e 
com qualidade”, conclui, contando que 
já iniciou as visitas às empresas para 
implantação do software, que esta-
rá disponível no site da AFEAL (www.
afeal.com.br) e do Grupo APTI (www.
grupoapti.com.br), com acesso gratui-
to aos associados da entidade, através 
de login e senha.

Álvaro Almeida, gestor técnico da ABNT

Ándrea Freitas, 
diretora da APTI
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Conjuntura

Lideranças apostam no crescimento sustentado da construção civil

Lucínio Abrantes dos Santos - Lucínio 
Abrantes dos Santos prevê, para 2013, 
aumento de consumo de esquadrias de 
alumínio da ordem de 6%. Acredita que 
a construção civil será, mais uma vez, 
um dos setores que sustentarão o cresci-
mento da economia brasileira. “A partir do 
próximo ano, a norma de Desempenho de 
Edificações e a NBR 10821 exigirão produ-
tos de qualidade assegurada, em especial os requisitos ter-
moacústicos. As indústrias de nosso setor responderão com 
produtos de desempenho superior, agregando maior valor 
às esquadrias e beneficiando o usuário final”, disse. Ele de-
fendeu a união da cadeia produtiva do setor de esquadrias 
e fachadas de alumínio, com alguns desafios a vencer. Entre 
eles, o desenvolvimento e aplicação das normas técnicas; 
o fortalecimento dos Programas Setoriais da Qualidade; a 
ampliação da capacidade dos laboratórios da construção ci-
vil; e a capacitação de mão de obra qualificada. “Considero 
fundamental que o poder público amplie a redução da carga 
tributária incidente sobre o setor, inclusive por parte dos 
Estados em relação ao ICMS”, reivindicou.

Walter Cover – Segundo o presidente 
da Abramat, haverá pequeno crescimento 
nos próximos anos. A Europa deve crescer 
em torno de 1% a 2%; os EUA 2%; e a 
China um pouco mais. O Brasil, que ficou 
fora da crise, pode crescer de 3% a 4%. 
Comentou que o varejo, que consome 
50% da produção, tem previsão de alta de 
3% a 4% no ano que vem. O setor imobi-

liário, que reponde por 28% do consumo, depende do ânimo 
dos empresários e do crédito imobiliário, deve crescer 4% 
em 2013. Em infraestrutura a previsão é de alta entre 8% 
e 10% e sua perspectiva até 2016 é de otimismo. “Acredito 
que o setor apresente crescimento em torno de 4% a 5% ao 
ano neste período”, disse.

Eduardo Sampaio Nardelli – Presi-
dente da AsBEA e vice-presidente do Si-
naenco, ele destacou as duas principais 
preocupações dos profissionais do setor: 
o descontentamento com a “deteriora-
ção dos valores pagos pelo poder público 
aos projetos e a entrada cada vez mais 
frequente de escritórios estrangeiros no 
país”. Criticou, ainda, o fato de não ter 
havido concurso público para as obras dos estádios que se-
diarão a Copa do Mundo e os equipamentos voltados para 
as Olimpíadas.

Adelino Martins – Para o vice-presi-
dente da seção paulista do Sinaenco, 
“o momento é auspicioso”, lembrando 
que a queda na taxa de juros e os pro-
gramas do governo federal vão susten-
tar o crescimento econômico nos pró-
ximos anos. Em sua opinião, a Norma 
de Desempenho das Edificações (NBR 
15575), prevista para vigorar a partir 

de março de 2013, será acatada pela cadeia produtiva 
da construção civil.

André Freitas – O gestor executivo da 
Afeaço, disse que o setor, com presença 
histórica nos estados do centro-oeste e 
sudeste, surpreendeu ao ganhar merca-
do na região norte do país. Explicou que 
90% das vendas ocorrem no varejo e 
que espera crescimento em torno de 3% 
no próximo ano, e alta maior só a partir       
de 2015.

Maria Salette de Carvalho Weber - Se-
gundo a coordenadora do PBQP-H – Pro-
grama Brasileiro da Qualidade e da Pro-
dutividade do Habitat, do Ministério das 
Cidades, o governo federal vê a constru-
ção civil como grande aliada na geração de 
empregos, renda e melhoria social. Disse 
que os programas como o MCMV - Minha 
Casa Minha Vida, com investimentos de R$ 

125 bilhões, dão grande impulso ao setor. “Depois de tantos 
anos de estagnação, estamos aqui debatendo desafios posi-
tivos. Segmentos ainda informais, pouca qualificação profis-
sional, atraso tecnológico, enfim, não são poucas as frentes 
que o setor terá de enfrentar”, comentou. Elogiou a adesão 
das empresas da construção civil aos PSQ – Programas Se-
toriais da Qualidade - e da ação constante das entidades 
na luta contra os produtos não conformes. “É um trabalho 
do setor que deve ser ressaltado”, disse ao comentar que o 
compromisso do governo é aprimorar cada vez mais os sis-
temas produtivos, com investimentos em capacitação, em 
infraestrutura e laboratórios.

A expectativa dos principais líderes da construção civil para os pró-
ximos anos é de otimismo, diante da manutenção do crescimento do 
país. Entretanto, demonstram preocupação com a carência de mão de 
obra para atender a demanda em todos os segmentos. Este sentimento 
foi externado durante o encontro promovido pela AFEAL, no Centro de 
Exposições Imigrantes, em 17 de outubro, antecedendo a abertura da 
FESQUA 2012. O evento tratou do tema ‘A Situação Atual e os Novos 
Rumos da Construção Civil’ e teve por objetivo traçar um cenário de 
longo prazo para o setor.

Em duas rodadas de perguntas, as lideranças analisaram os prováveis cenários para o setor da construção civil até 2014 e, especificamente, a respeito de questões que envolvem cada 
um dos segmentos. Conheça, a seguir, uma síntese do que disseram.
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Adjarma Azevedo - Para o presiden-
te da ABAL, o momento é de otimismo. 
Informou que o resultado do setor neste 
ano será igual ao de 2011. Mas deve ter 
alta de 10% em 2013 e que, até 2025, o 
crescimento médio será de 7,2% ao ano. 
O mercado sairá de 1,5 milhão de tone-
ladas para 3,8 milhões de toneladas, e o 
consumo per capita de 7,5 quilos passará 
para 17,8 quilos. Ele estima que, após 2017, o consumo de 
alumínio na construção civil crescerá em 100 mil toneladas/
ano. Para tanto, será preciso estimular o retrofit e difundir 
as soluções de conforto acústico das esquadrias de alumí-
nio. Defendeu o desenvolvimento de novos produtos para 
atender aos programas de moradias sociais. Sobre a redu-
ção dos custos com energia está otimista. “Não sabemos de 
quanto será, mas que haverá queda nas tarifas de energia 
isso temos certeza”, afirmou.

Francisco Palácios Marin - O diretor da 
Anavidro comentou que o setor tem evolu-
ído a passos largos, mas tem se deparado 
com a falta de mão de obra. Com a chegada 
de novas fábricas e ampliação das existen-
tes, a produção de vidro deve duplicar nos 
próximos anos, ampliando ainda mais a pro-
cura por mão de obra qualificada. “Vamos 
precisar de mais 200 mil pessoas dentro de 

dois anos e há necessidade de formar esse profissional. Esta-
mos otimistas com o crescimento do mercado, mas preocupa-
dos com a falta de mão de obra”, disse.

Maria Luiza Salomé - A diretora do   
Deconcic/Fiesp – Departamento da 
Construção Civil da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo afir-
mou que as perspectivas são positivas 
para o setor, que representa mais de 
12% do PIB nacional. Sua previsão é 
que até 2022, será necessário construir 
mais de 23 milhões de residências para 

combater o déficit habitacional. “Vamos precisar de in-
vestimentos na ordem de R$ 250 bilhões por ano para 
atender a demanda”, avaliou. Em termos de políticas 
públicas para os próximos anos, informou que a Fiesp 
defenderá, junto ao governo federal, propostas para au-
mentar a competitividade, visando qualificação da mão 
de obra, aumento da produtividade e tratamento tributá-
rio diferenciado para o setor.

Ricardo Terra - O diretor técnico do 
Senai-SP alertou sobre a necessidade 
de atrair os jovens para as profissões 
inerentes à construção civil. “A para-
lisação do setor construtivo durante 
décadas, direcionou os jovens para a 
formação superior. Hoje, ninguém quer 
fazer curso técnico para ser pedreiro ou 
carpinteiro. Será preciso valorizar as 

profissões e os trabalhadores para atrair interessados”, 
afirmou. Também defendeu o mapeamento da carência 
de mão de obra em todo o país, para ser enfrentada con-
forme as exigências de cada região.

José Carlos Rosa – Segundo o diretor 
executivo da AFAP-PVC, a participação 
dos perfis de PVC no mercado de esqua-
drias é de apenas 6%. “Produzimos pe-
quenos volumes de esquadrias diferen-
ciadas, mas com maior valor agregado”, 
comentou, acrescentando que a fabrica-
ção do produto é recente no Brasil, mas 
que o setor tem crescido 20% ao ano, 
média que deve ser mantida em 2013. O fato de o mercado 
brasileiro atrair empresas europeias para produzir no Bra-
sil somado às exigências por isolamento térmico e acústi-
co, estão abrindo mercado para o uso de PVC. “O desafio é 
crescer mantendo a qualidade e, para tanto, precisaremos 
de mão de obra especializada”, disse. 

Waldir Abreu – Segundo o diretor de As-
suntos Econômicos da Anamaco, o cresci-
mento das vendas do varejo de materiais 
de construção virá em 2013, atingindo 
a casa de 8%. Para este ano, o aumen-
to deve ficar em torno de 3%. O varejo 
depende das 20 milhões de moradias no 
país que exigem reformas, para não per-
der o valor patrimonial. Informou que a 
Anamaco orienta os associados a trabalharem apenas com 
produtos de empresas qualificadas nos PSQs – Programas 
Setoriais da Qualidade vinculados ao PBQP-H – ou que aten-
dam as normas técnicas de cada segmento de atuação.

Participaram do encontro Lucínio Abrantes dos Santos, presidente da 
AFEAL; Maria Salette Weber, coordenadora Nacional do PBQP-H, do 

Ministério das Cidades; Maria Luíza Salomé, diretora titular adjunta do 
Deconcic/FIESP; Adjarma Azevedo, presidente da ABAL; Walter Cover, 

presidente da Abramat; Adelino Nascimento Martins, do Sinaenco; 
Waldir Abreu, diretor da Anamaco; Francisco Palacios Marin, diretor 

da Anavidro; André Freitas Silva, gestor executivo da Afeaço; Eduardo 
Sampaio Nardelli, presidente da AsBEA; Ricardo Terra, diretor técnico 

do Senai–SP e José Carlos Rosa, diretor executivo da AFAP-PVC.

Em duas rodadas de perguntas, as lideranças analisaram os prováveis cenários para o setor da construção civil até 2014 e, especificamente, a respeito de questões que envolvem cada 
um dos segmentos. Conheça, a seguir, uma síntese do que disseram.
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Distribuição Gratuita

‘Notícias AFEAL’ é o novo canal 
de comunicação da associação com 
fabricantes do setor, leitores da re-
vista Contramarco & Cia. São duas 

páginas de informação em linguagem técnica, porém simples e di-
reta. O conteúdo prioriza as ações da associação voltadas para os as-
sociados e o mercado, como o PSQ – Programa Setorial da Qualidade 
das Esquadrias de Alumínio, normas técnicas, cursos e treinamentos.

Os 30 anos de fundação da AFEAL, em 2013, será comemorado em grande esti-

lo. Está em preparação o Congresso Internacional de Soluções Arquitetônicas e Cons-

trutivas em Esquadrias de Alumínio, que marcará a data, em 28 e 29 de outubro. O 

encontro histórico reunirá arquitetos e construtores brasileiros e do exterior para de-

bater o mercado, as tendências e novidades tecnológicas das esquadrias de alumínio.

O conteúdo do site da AFEAL 
acaba de incorporar novas páginas 
técnicas, do interesse do setor fa-
bricante e, também, de arquitetos, 
construtores e do público consumi-
dor. Verdadeira biblioteca de ver-
betes, a seção ‘Esquadrias de A a Z’ foi ampliada e seus textos estão 
mais técnicos, ilustrados com imagens em 3D e interativas, além de 
exibir vídeos relativos aos temas. Foi incorporado o canal ‘Serralhe-
ria Digital’ que reproduz layouts de fábricas de esquadrias de alumí-
nio padronizadas e de especiais. Já a navegação pelo novo canal ‘Ti-
pologia Certa’, permite ao visitante substituir as esquadrias dos vários 
ambientes de uma residência, utilizando a biblioteca de tipologias.
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Braço Inox Udinese

A Udinese disponibiliza para o mercado 
mais uma opção de braço para janelas 
maxim-ar em alumínio e PVC.

Os Braços Inox Udinese atendem as prin-
cipais linhas do mercado, suporta cargas 
de até 110Kg / folha, são fabricados em 
Aço Inoxidável 304 e apresentam uma ex-
celente relação custo x benefício. Disponí-
veis nas versões: Caixa 13,5 e Caixa 15,5.

Consulte: 0800 580 4443
www.udinese.com.br
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São Paulo
A.G. ALUMÍNIO LTDA.                                       
A.S. DA SILVA ESQUADRIAS ME
ADALUME ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
ALGRAD ESQUADRIAS E FACHADAS ESP. LTDA
ALUMINY ESQUAD. DE ALUMÍNIO LTDA.- ME
ALUS ALUMINIUM COMERCIAL LTDA.-ME
ALU-SERVICE IND. E COM. LTDA.
ALUTINGA IND.E COM. DE CAIX. DE ALUM. LTDA. 
ALUVIDRO COM DE VIDROS E ALUMÍNIO LTDA
ARMEL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
ARTALUM ARTES EM ALUMÍNIO LTDA.
ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA.
ATENUA SOM IND. E COM. LTDA.
AXIWIL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
BIMETAL ENG. ESQUADRIAS E VIDROS LTDA.
COSBIEM PROJ.SERV. VID,CRISTAIS E CAIXILHOS
EPROS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
ERG’S ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
ESQUADRALUM IND. E COM. DE ESQUAD. LTDA.
ESQUADRIMAX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
FRAMES ACÚSTICA E JANELAS
GATTERA ALUMÍNIO LTDA.
GLAFCON IND.E COM.DE ARTEF. DE METAIS LTDA.
IGÊ ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
INDEX VIDROS E ALÚMINIOS DO BRASIL LTDA.
INOVATTA IND.E COM.DE ESQUAD. ESPEC. LTDA.
ITEFAL IND.TECN.DE ESQ. DE FERRO E ALUM. 
LUBRU IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA.
LUMINI PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA.
LUMISYSTEM IND. COM. ESQ. ART. MET. LTDA EPP.
LUXALUM ESQ. DE ALUMÍNIO IND. E COM. LTDA.
MARIBOX DIVISÕES PORTAS E BOX LTDA
MASTECSON IND. COM. JAN. ANTI-RUÍDO LTDA
METOTECNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MUNDO DAS JANELAS IND. E COMÉRCIO LTDA
ORCA IND. DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.
PERFBOX IND. E COM. DE ESQ. DE ALUM. LTDA.
PRISMATECH ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
REINSTAL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 
ROMERA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
STYLE ALUMINIUM SERRALHERIA ESP. LTDA EPP
S. NALDI IND. COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA.
TÉCNICA ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA.
TECNOFEAL IND. E COM. LTDA.
TECNOSYSTEM TEC. EM SIST. CONSTRUTIVOS
UNIBOX ESQUADRIAS E DECORAÇÕES LTDA.    
VETRO SYSTEM - ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA.    
VICTOR ESQUADRIAS – ME
YKK DO BRASIL LTDA.
ZELOART ESQUADRIAS LTDA.
Alagoas
ALUMA ALUMÍNIO COM. REPR. E SERVIÇOS LTDA.
SOCITEC SOC. TÉCNICA COM. E REPR. LTDA.
Amazonas
ALUMÍNIO APLICADO LTDA
Bahia
BRIN METAL METALÚRGICA IND. E COM. LTDA.        
GRUPO SKALLA ALUMÍNIO E VIDROS
METALÚRGICA SQUADRILAR LTDA.
Ceará
ALPHA METALÚRGICA
ALUNOBRE IND. E COM .LTDA.                         
LAC METALÚRGICA IND. COM. E SERV. LTDA
METAL LESTE LTDA.                                        
METALLOCK ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
METALÚRGICA BRASIL IND. E COM. LTDA.
METALÚRGICA LCR LTDA.                               
PROSERV M. DE SOUZA LIMA ME.                   
Distrito Federal
CRISTAL MAIS VIDROS E ESQUADRIAS.              

Goiás                                                                     
PLANE METALÚRGICA IND E COM LTDA         
Mato Grosso do Sul
AGAEFE ESQUAD. DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA. 
EAF ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO         
Minas Gerais
ALUMINASA ESQ. DE ALUMÍNIO LTDA. (ALUBRÁS)
ALUTEC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
Paraíba
GUERRAL IND. E COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Pernambuco
IANE IND. E COM. LTDA.
PÓRTICO ESQUADRIAS LTDA.
Paraná
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ALUPAR LTDA.   
FORMA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA-ME
HEDRON ENGENHARIA S.A
MANNALA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
PROJETALL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.
SOLUCON LTDA.                                                   
T C CARVALHO & CARVALHO LTDA
Rio de Janeiro
SÁ MARTINS ESQUADRIAS                                                      
Rio Grande do Sul                                                                 
STAR PEX IND DE VIDROS E ABERTURAS LTDA
Santa Catarina
ALUMONTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DURIARTE ARTEFATOS DE METAIS
METAL IND. E COM. DE ALUMÍNIO LTDA.
RISSI ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA LTDA.                

                                                                                                                                                      
Minas Gerais
MGM PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
Paraná
ROTA INDÚSTRIA LTDA.
São Paulo
ALIANCE COM DE ESQUADRIAS LTDA ME             
ASTRA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO      
ATLÂNTICA DIV. ESQUAD. ALUM. PADR. LTDA.
CRV ALUMÍNIO LTDA.
EBEL EMPRESA BRASILEIRA DE ESQ. LTDA. 
ESAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA ME 
ESAX IMPORT, EXPORT DE ESQ DE ALUMÍNIO LTDA
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO VENEZIA LTDA    
ESQUADRILEVE IND. E COM. DE ESQ. DE ALUM. LTDA 
IBRAL IND.BRAS. DE ARTEF. DE ALUMÍNIO LTDA
JAP JANELAS DE ALUMÍNIO PADR. LTDA.         
JR ESQUADRIMAR IND. COM. ALUMÍNIOS LTDA                                               
LUX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP                                                  
M.B.GOULART LIMA                                                        
METALÚRGICA IRMÃOS CARVALHO                            
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA.
PRADO ALUMÍNIO E COMÉRCIO LTDA.
SASAZAKI IND. E COM. LTDA.
TRIFEL IND. E COM. LTDA.
VITRALFER METALÚRGICA LTDA.
Santa Catarina
IBRAP – IND. BRAS. DE ALUMÍNIO E PLÁST. SA.

ENGECOM COM E MAN ESQUAD. DE ALUMÍNIO LTDA                                            
KIIR FACHADAS PREDIAIS LTDA.
MANUTENCIONE ENG. E CONSERVAÇÃO LTDA.

ALCOA ALUMÍNIO S.A.
ALUMÍNIO PERFILEVE
ASA ALUMINIO S/A.
BELMETAL IND. E COM. LTDA.
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO.
HYDRO ALUMÍNIO ACRO S/A.
SCHÜCO DO BRASIL LTDA.

ALUMIGON BRASILEIRA IND. E COM. LTDA. 
DINÂMICA FITAS E ADESIVOS LTDA
LOTUSMETAL LTDA.
NOVAS TECNOLOGIAS EM ALUMÍNIO LTDA.
PEREIRA BRITO COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA.
PERFIL COM. DE ALUMÍNIO E ACES. LTDA.
SELTA COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
RAW ALUMÍNIO LTDA.

ALUCOMAXX REVEST. METÁLICOS LTDA.
ARQTEC REVEST. METÁLICOS E SERV. LTDA.
DAY BRASIL S/A.
PROJETO ALUMÍNIO LTDA.

GUARICOR PINTURA ELETROSTÁTICA LTDA. 
OLGA COLOR PROT. E DECO DE ALUM. LTDA.
PRODEC PROTEÇÃO E DECO. DE MET. LTDA.
ZINCOLOR TRATAMENTO de METAIS LTDA.

ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUM. LTDA.
ALUMIFIX COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
FISE FECHOPLAST IND. SIST. ESQUADRIAS LTDA
FERMAX IND. COMPONENTES ESQUADRIAS LTDA.
GIESSE IND. E COM. DE ACES. E FER. LTDA
G-U DO BRASIL IMP. E COM. FER FECHAD. LTDA
M. RODRIGUES BRASIL COM. FERRAG. LTDA
NAKRAM IND. E COM. LTDA.
PICHU ACESSÓRIOS PARA ESQ. LTDA
SOMFY BRASIL LTDA.
UDINESE METAIS LTDA.
KIMARCO COMÉRCIO LTDA

BETA IND.COM.DE ARTEF. DE BORRACHAS LTDA
ICILEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IBAITI LTDA.
INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA.
LUCIANE PRODUTOS PARA VEDAÇÃO LTDA.
NEOBOR IND. E COM. LTDA.
SCHLEGEL AM. DO SUL VED. P/ CONST. CIVIL LTDA.
SIKA S.A
VBRASIL - VEDASIL VED, ESQUAD. E ANOD.

3M DO BRASIL LTDA.
DOW CORNING DO BRASIL LTDA.
HENKEL LTDA.
PROESPUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
STAMP SPUMAS FITAS E PEÇAS TEC. ESPUMAS.

ALUMISOFT INSTALAÇÃO E MANUT. S/C LTDA.
EAGLE SOFTWARES E GESTÃO EMP. LTDA.

ALUMICENTRO IMPORTAÇÃO E COM. LTDA.
AUDATECH LTDA.
EMMEGI BRASIL MÁQ. E EQUI. IND. LTDA
FÁBRICA DE MÁQUINAS WDB LTDA.
METALÚRGICA CORTESA LTDA. 
TOPMAX  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PRO-ESTAMP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

INOX PAR IND. E COM. LTDA.
BOLTINOX COM. REPRES. IMPOR E EXPOR. LTDA.
HARD COMERCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA.                   
DIVINAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS NACIONAL LTDA
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA. 
PKO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.            
SPACE GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS PLANOS
UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A

Esquadrias Especiais  -  Fabricante   

Alumínio Composto e Chapas 

Anodização e Pintura

Acessórios e Componentes

Elastômeros e Vedantes

Silicones e Fitas Adesivas

Máquinas e Equipamentos

Esquadrias Padronizadas - Fabricante

Sistemas Informatizados p/ Esquadrias

Parafusos e Fixadores

Vidros
Alumínio - Sistemista

Esquadrias - Manutenção

Alumínio - Revenda


