Órgão de Divulgação da Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio
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Brasil receberá o Fórum Ibero-americano de Esquadrias

A

s
seis
entidades
fundadoras do Fórum Iberoamericano de Fabricantes de
Esquadrias se reunirão, em
outubro próximo, no Brasil,
durante a Fesqua 2012 para
eleger seu presidente e realizar o primeiro seminário do
setor. A decisão foi tomada
em 10 de maio último, durante
encontro na Veteco – feira internacional de esquadrias, realizada em Madri -, que reuniu
a AFEAL, a Asefave (Espanha),
Anfaje (Portugal), Acoven
(Colômbia), Achival (Chile) e a
Amevec (México). Consolida-se, assim, a ideia de criação
de um organismo internacional do setor, lançada em 2010,
pelas associações representativas dos fabricantes brasileiros, espanhóis e portugueses.
“Os três países identificaram, de imediato, interesses
em comum, além da proximidade dos idiomas e culturas”,
comenta Lucínio Abrantes dos
Santos, presidente da AFEAL.
Ele relata que a associação
saiu na frente, ao elaborar e
levar aos parceiros, na Veteco, uma proposta de regulamento para o funcionamento
do Fórum Ibero-americano de Esquadrias – esforço reconhecido por Pablo
Martin, diretor-executivo da Asefave,
que abriu a reunião, em Madri. No encontro do órgão em São Paulo, o texto
será debatido, a começar pela definição dos seus objetivos, que têm como
proposta inicial: “Compartilhar e difundir conhecimentos e práticas de gestão
das associações, entidades que congregam fabricantes de esquadrias de
alumínio e sua cadeia produtiva para

melhoria da qualidade, processos, produtos e serviços prestados, em prol
do desenvolvimento e bem-estar do
ser humano e preservação ecológica
do planeta”.
No entanto, entre as entidades que
compõem o novo organismo, a brasileira é a única que reúne somente
empresas fabricantes de esquadrias
e fachadas de alumínio. “As demais
mantém em seu quadro associativo
indústrias que produzem esquadrias

de vários materiais – alumínio, madeira e PVC”, explica
Fernando Rosa, executivo da
AFEAL, antecipando que o
assunto estará na pauta dos
debates. “Há a percepção de
que, no futuro, será natural a
participação de entidades setoriais de esquadrias de todos
os tipos de materiais, na condição de convidadas”, diz.
O organismo deverá ter
duas modalidades de participantes: os efetivos e os
convidados.
Os
membros
efetivos são as entidades de
representatividade
nacional, localizadas em países
ibero-americanos, e representadas por seus presidentes ou dirigentes máximos.
Os atuais seis membros efetivos elegerão o presidente
do Fórum Ibero-americano de
Esquadrias, que terá mandato de dois anos. A secretariageral estará sediada no país
do presidente eleito. Ficou
estabelecido o compromisso
de realização de uma reunião
anual coincidente com uma
exposição ou feira, sempre
acompanhada de programação temática organizada pelo
país sede.
“A criação do Fórum Ibero-americano de Esquadrias é mais
um dos objetivos traçados pelo Planejamento Estratégico da AFEAL que
conseguimos cumprir”, lembra Lucínio
Abrantes dos Santos. O desejo dos fabricantes expresso na revisão do plano,
em 2009, foi estabelecer intercâmbio
com entidades correlatas internacionais para compartilhar experiências e
tecnologias,
e
atualizar
conhecimentos. “Esse é o objetivo do novo
organismo”, comemora.
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Editorial

Depois que o mundo se tornou uma ‘aldeia global’, consequência das políticas
internacionais de liberalismo econômico

Consumo de alumínio pode triplicar
Foto: Murilo Uchôa

Em defesa
do mercado
da década de 90, manter a identidade empresarial de uma Nação ficou quase impossível. Se, de um lado, há o benefício
da apropriação de tecnologias dos países
mais desenvolvidos, de outro, é preciso que a organização setorial seja forte
para garantir essa transferência, evitando a morte de empresas brasileiras. É
esse o conceito que norteia a iniciativa da
AFEAL ao criar o Fórum Ibero-americano
de Fabricantes de Esquadrias, envolvendo
associações da Espanha, Portugal, México, Chile e Colômbia (matéria de capa
desta edição).
O setor de esquadrias de alumínio tem
assistido o forte interesse de empresas
estrangeiras pelo mercado brasileiro. A
AFEAL defende a produção local, com
transferência de tecnologia, geração de
empregos e riquezas, aprimorando a qualidade dos produtos nacionais. Porém,
desestimula a importação de sistemas
prontos de esquadrias e fachadas, concorrendo em condições de desigualdade
com a nossa indústria. Cabe aos empresários preservar suas fábricas, expandir e
crescer, usufruindo este momento ímpar
da economia brasileira. O setor da construção civil, por sua vez, precisa ter uma
postura de valorização das esquadrias nacionais e abrir-se para o produto de maior
valor agregado.
Nesse sentido, o caminho está sendo
preparado pelo grupo de estudos da ABNT
NBR 10821, sediado na AFEAL, que já definiu os critérios de isolamento acústico
e térmico para as esquadrias. Os selos
que vão informar a capacidade de conforto oferecida pelos produtos representam
grande salto para todos os elos da cadeia
produtiva e para o mercado.
Fala-se muito sobre a desindustrialização
do Brasil. Falamos pelo nosso setor que,
garantimos, está mais vivo que nunca. A
AFEAL cumpre seu papel de organização
setorial de âmbito nacional, em defesa do
parque industrial brasileiro.
Boa leitura!
Lucínio Abrantes dos Santos
Presidente
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Adjarma Azevedo, presidente da ABAL

A ABAL, Associação Brasileira do
Alumínio, realizou, entre os dias 24 e
26 de abril, a quarta edição da Exposição Internacional do Alumínio - ExpoAlumínio 2012. A feira contou com
a participação de 92 expositores de 11
países, que divulgaram mais de 150
marcas comerciais de produtos, serviços, máquinas e equipamentos. Paralelamente, foram realizados o V Congresso Internacional do Alumínio e XI
Seminário Internacional de Reciclagem
do Alumínio.
Na abertura dos eventos, o presidente da ABAL, Adjarma Azevedo, afirmou
que o consumo doméstico de alumínio
poderá triplicar de volume nos próximos 15 anos, chegando a 4,5 milhões
de toneladas/ano. “A alta é resultado
de um modelo de desenvolvimento
adotado pelo governo, que possibilitou
o crescimento econômico com mobilidade social”, afirmou.
Azevedo destacou o caráter comercial da ExpoAlumínio e as oportunidades para o metal no mercado brasileiro. “Uma edição surpreendente
que comprova o atual momento do
alumínio e a explosão de consumo que
o Brasil viverá nos próximos anos”, disse. Entretanto, alertou para os riscos
do setor. “A indústria do alumínio sofre
com a pressão dos custos de produção,
com a perda de sua competitividade e
ameaças crescentes dos produtos importados”, afirmou.
O futuro da indústria no Brasil foi
tema de um painel com a participação

de executivos e presidentes das principais empresas de alumínio primário
e de transformação. O encontro, mediado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, abordou os riscos de desindustrialização do setor devido ao alto preço
da energia.
Na oportunidade, o presidente da
Alcoa para a América Latina, Franklin
Feder, esclareceu sobre a possibilidade de fechamento da fábrica em Poços
de Caldas (MG). Disse que “por causa
dos custos de energia, o que está em
risco é apenas a atividade de produção
de alumínio primário”. Ainda em relação aos custos da energia, João Bosco
Silva, superintendente da Votorantim CBA, empresa que opera com 85% de
autogeração, mostrou sua preocupação ante as incertezas sobre a renovação das concessões de energia elétrica
para 2015.
Marco Antonio Palmieri, presidente da Novelis para a América do Sul,
ponderou sobre o suprimento de metal
para a transformação: “Se a indústria
brasileira não for competitiva, teremos
de buscar alumínio no mercado externo”, afirmou. Por outro lado, Jorge Luis
Nunes, presidente da Albras (produtora de alumínio primário pertencente a
Norsk Hydro), revelou que a empresa
pode internalizar todo seu alumínio.
“Estamos conversando com o governo
e a parcela dedicada ao Japão poderá
vir para o Brasil “, afirmou.
O vice-presidente da ABAL, Paulo
Magalhães, sublinhou que apesar das
dificuldades, as indústrias de transformação não deixaram de investir
e hoje existe uma grande ociosidade
no parque industrial. “A solução para
impulsionar o setor deve partir do
governo”, ressaltou.
O presidente da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
Mauro Borges Lemos, encerrou o encontro afirmando que o governo está
solidário à indústria do alumínio na
busca de soluções. “A tributação sobre
insumos
básicos
essenciais,
como a energia, além dos custos sobre o trabalho são os principais desafios em termos de uma política
industrial”, disse.

Jurídico

Como recuperar impostos
“A contribuição patronal para a Previdência Social, de 20%, representa
em torno de 6% da massa salarial do
país e o peso dos tributos nos encargos das empresas fica ainda maior devido a erros praticados pelos próprios
contribuintes”. A afirmação é do advogado Miguel Bechara Júnior que, no
último dia 17 de abril, fez palestra no
auditório da AFEAL sobre como recuperar impostos pagos indevidamente.
Em sua explanação, explicou que a
recuperação de tributos, tanto da Previdência Social como da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
pode ser feita de duas maneiras: pela
via jurídica ou administrativa. O caminho judicial permitiria receber os valores de uma única vez, mas a ação
pode durar mais de dez anos e, ainda
assim, o retorno é duvidoso. A via administrativa é mais rápida e permite
recuperar os tributos da Previdência
por meio de redução mensal de até
30% dos valores devidos. “É uma
compensação parcelada do crédito
acumulado. No caso da CSLL, a situação é mais simples, basta comprovar
a arrecadação maior” explica.
Em sua palestra, o advogado informou que a Lei nº 8212, de 1991,
que regulamenta a Previdência Social,
estabeleceu que a cobrança do INSS
fosse feita apenas sobre as verbas
de contribuição e não sobre as indenizatórias, como férias, horas extras,
entre outras. Entretanto, em 1996, o
governo entendeu que devia recolher
sobre todas as verbas. As empresas
entraram na justiça contra a ação
governamental e ganharam o direito
de recuperar o que foi pago a mais e
as ações começaram a ser pacificadas no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), com os valores transformados
em créditos. “Embora a cobrança tenha sido iniciada há mais de 15 anos,
poderão ser compensado apenas os
valores referentes aos últimos cinco
anos”, alerta Bechara.
Para recuperar os impostos, as empresas devem fazer uma análise detalhada da folha de pagamentos e identificar o recolhimento feito nos últimos

anos. Os valores pagos a mais devem
ser atualizados para que se encontre o
volume de recursos a ser recuperado.
“No entanto, é preciso tomar cuidado
na elaboração desse estudo, pois um
erro pode resultar em multa pesada
ao infrator”, afirma.
Depois de apurado o valor, a empresa começa a recuperação do imposto por meio de desconto de 30%
sobre os encargos referentes à folha
de pagamento atual. Esta compensação deve ser feita até atingir o total
dos créditos. Segundo Bechara, este
procedimento será informado à Previdência no próprio formulário de recolhimento dos tributos.
Além da arrecadação irregular feita
pela Previdência durante anos, falhas
dos funcionários do Departamento
de Recursos Humanos aumentam os
encargos. “É comum a empresa pagar a mais por erro próprio, mas só

... “empresas não procuram
seus direitos por temerem
represálias da Receita
Federal”...
descobre isso quando uma consultoria
especializada analisa detalhadamente sua folha de pagamentos”, afirma.
Esta análise para verificar se há valores a serem recuperados demora
em média de três a quatro semanas,
dependendo de cada empresa. Neste
trabalho, a consultoria deve comparar
cada recolhimento com o que realmente era devido, conforme as exigências da legislação.
Segundo Bechara, a maioria das empresas não procura seus direitos por
temer represálias da Receita Federal,
o que não procede. “É necessário ter
certeza de que os cálculos estejam
corretos para não correr riscos. Se a
empresa pagar a mais, não receberá
notificação, mas se ficar inadimplente
ou recolher menos do que está previsto na legislação, pode ser fortemente
penalizada. Por isso recomendamos

Miguel Bechara Júnior, advogado
que esse trabalho seja realizado por
pessoas experientes ou consultorias
especializadas”, afirma Bechara.
Outro tema abordado foi o recolhimento indevido da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
cujos valores podem ser recuperados
com a revisão do Imposto de Renda.
Ele informa que 99% das empresas
cometem erros e pagam em torno
de 20% além do que é devido. Nesse caso, depois de apurado o equívoco, é feita a retificação do Imposto
de Renda e os valores pagos a mais
são recuperados.

MIGUEL BECHARA JÚNIOR
Advogado e administrador, graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1983. Bacharel em Direito
pela Universidade São Paulo - Faculdade de Direito do Largo São
Francisco, em 1998. Mestre em
Direito Econômico pela Universidade São Paulo - Faculdade de
Direito do Largo São Francisco e
graduando em Ciências Contábeis.
E-mail: miguel@bechara.adv.br
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Acústica

Surgem as primeiras iniciativas

Davi Akkerman, ProAcústica
A ProAcústica, recém-criada por
profissionais do setor, já revela a que
veio ao lançar ações como a instalação de equipamento, em São Paulo,
para medir os níveis do barulho na região da avenida Paulista, e a criação
do curso de pós-graduação voltado a
engenheiros com interesse na área

de conforto acústico. Ambas as medidas com o objetivo de divulgar e qualificar este campo da construção civil.
O trânsito da capital paulistana,
além do ar, gera outro tipo de poluição: a sonora. Para combater o problema, algumas atitudes têm sido
tomadas pelas autoridades, mas não
em grau satisfatório. “Os carros passam pela inspeção veicular, para fiscalização de gases poluentes e de barulho, mas não é suficiente. Os mais
pesados, como ônibus e caminhões,
não estão incluídos, e são os maiores
geradores de ruídos”, afirma o engenheiro Davi Akkerman, presidente
da ProAcústica.
Para alertar a população sobre o
fato, a entidade levou até a avenida
Paulista, durante o Dia Internacional
da Conscientização sobre Ruído, um
medidor de ruídos que durante o experimento chegou a marca de 90dB.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda a exposição humana
até 55dB - acima disso, pode causar

doenças como stress, insônia, irrit abilidade, pr e s s ão alt a e pr oble mas c ar díac os.
Apesar de ser um problema que
afeta a saúde pública, no Brasil há
apenas cerca de 30 engenheiros especializados no setor. Para alimentar
esse mercado, a ProAcústica lançou
o curso de Formação em Engenharia
Acústica de Edifícios e Ambiental, em
realização conjunta com o Fundo para
o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia (FDTE), Escola Politécnica da USP (Poli) e Instituto Superior
Técnico, da Universidade Técnica de
Lisboa, Portugal (IST).
De acordo com Akkerman, o objetivo é oferecer uma resposta a crescente procura por profissionais da
área. “A versão brasileira teve origem
no curso oferecido na IST da Universidade de Lisboa, criado em 2007 em
uma das melhores escolas de engenharia da Europa, que preside o Cluster de Faculdades Europeias de Engenharia de Topo”, explica.

VidroSom 2012, uma edição técnica
“O vidro é um produto sustentável,
porque é 100% reciclável, melhora
o ambiente de trabalho, é inerte aos
reagentes químicos, reduz o consumo de energia e tem baixa geração
de resíduos”. A afirmação foi feita pelo engenheiro Carlos Henrique
Mattar, gerente de Desenvolvimento
de Mercado da CEBRACE, em sua palestra “Como a indústria vidreira se
preparou para os novos desafios”,
na 4ª edição do VidroSom, realizada no auditório do Sinduscon-PR,
em Curitiba, no último mês de abril.
Segundo ele, a tendência nos próximos anos é o aumento na produção
do vidro duplo, que poderá tornar-se
tão competitivo quanto o monolítico
e o laminado. “O vidro duplo reduz
a passagem de calor, som e combina
com persianas entre outros elementos de decoração dos ambientes”,
acrescentou Mattar.
Durante a apresentação do arquiteto Marcos Holtz sobre o isolamento
acústico nas edificações, foi feito um
link direto com o portal da ProAcústica, que transmitiu on line as medições do ruído feitas na avenida Pau-
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lista. Holtz apresentou um estudo de
caso do projeto acústico da sede do
Banco Votorantim. “Era necessário
vedar as paredes, divisórias, dutos
de ar condicionado e canaletas elétricas. Resolvemos com um planejamento de vedações, além da instalação de um protótipo com divisórias
especiais”, explicou.
O empresário Edison Claro de Moraes, diretor da Atenua Som e idealizador do evento, foi o último a se
apresentar e dividiu sua palestra
em quatro itens: redução de ruídos,
cases, holografia sonora e os desdobramentos da NBR 15.575 – Norma de Desempenho das Edificações
-, que está em vigor, mas que terá
sua exigibilidade a partir de março
do ano que vem. “O arquiteto precisa conhecer bem a Norma, porque
ele é corresponsável, vai responder
do mesmo jeito”, afirmou Moraes.
Apresentou, ainda, diversas variáveis que interferem no resultado de
um projeto acústico, como a qualidade dos perfis, sistemas construtivos,
qualidade da instalação, característica do ruído e lei da Fresta. Em se-

Edison Claro de Moraes
guida, destacou o estudo de caso de
um consultório médico, que resolveu
grave problema acústico gerado entre vizinhos com a vedação dos perfis
entre ambientes e o preenchimento
dos perfis.
Nesta edição do Vidrosom, o concurso entre alunos do 1º grau da rede
municipal de ensino de Curitiba teve
por tema “A Poluição Sonora e minha
vida”. O prêmio aos três primeiros
colocados foi um notebook. Outro
computador foi doado para APAE de
Curitiba pelos organizadores.

Normas

Depois do selo de conforto acústico anunciado pelo grupo de estudos das
Partes 4 e 5 da ABNT NBR 10821, agora é o momento de a norma garantir ao
consumidor a possibilidade de adquirir esquadrias que colaborem no isolamento
térmico dos ambientes. É o que explicam neste artigo Carlos Henrique Mattar, da
ABIVIDRO, e Fabiola Rago, coordenadora do GT e consultora técnica da AFEAL.
Nos dias atuais, muito se fala sobre
economia de energia, eficiência energética, sustentabilidade, edificações
‘verdes’. A grande questão, porém,
sempre é: como podemos contribuir
ou, ainda, compartilhar destas filosofias? Existem soluções simples, como
reduzir o desperdício de água ou,
ainda, não deixar a geladeira aberta. E outras que têm maior impacto
e independem do uso ou do usuário
e que estão relacionadas com consumir equipamentos ou soluções mais
eficientes. Mas como saber se uma
solução é mais eficiente que a outra?
Nos últimos anos, temos visto o surgimento de muitos selos de eficiência
energética, iniciativas que trazem de
maneira simples, fácil e acessível a
todos os consumidores, até aos menos letrados, a informação necessária para consumirem produtos mais
eficientes. Um dos bons exemplos é
o selo Procel para eletrodomésticos,
largamente utilizado em equipamen-

...“a criação do selo
térmico para esquadrias é
iniciativa inédita no Brasil e
Mercosul”...
tos de ar-condicionado, geladeiras,
fogões, entre outros produtos, sendo
um bom balizador de eficiência e consumo de energia elétrica.
Na construção civil, começam a surgir também iniciativas para tornar as
casas e apartamentos mais eficientes
e já aparecem os primeiros condomínios certificados com selos ‘verdes’. Mas, novamente, surge a mesma questão: qual o impacto direto no
nosso dia a dia? Ou ainda, como podemos contribuir para esta melhora?
Neste contexto, a Comissão de Estudos do CB-02 que está elaborando
as Partes 4 e 5 da ABNT NBR 10821
- Norma de Esquadrias Externas para
Edificações, após a definição do selo

acústico, cujo modelo se insere na
Parte 4 – Requisitos adicionais de desempenho -, não quis parar por aí e
teve uma iniciativa inédita no âmbito
do Brasil e do Mercosul. Trata-se da
criação de um selo térmico para as esquadrias, que será colado em todas as
janelas fabricadas no Brasil, de layout
muito próximo ao já encontrado hoje
em eletrodomésticos, com uma classificação crescente e fácil (de ‘A’ até
‘G’) das janelas em termos de conforto térmico ou gasto energético. Desta
forma, será fácil para o consumidor
comparar diferentes tipologias e padrões de janelas, sabendo qual será o
impacto desta no consumo energético ou conforto de sua residência, seja
para o período de calor ou de frio durante o ano.
Iniciativas como esta estão sendo
desenvolvidas em várias partes do
mundo. Na Europa, a maioria dos países já conta com selos de eficiência
energética para suas janelas; nos Estados Unidos, também há alguns anos
o setor se uniu e criou o selo Energy
Star para esquadrias. Membros dessas comissões internacionais estão
auxiliando em nossa CE.
Outro aspecto muito interessante
deste desenvolvimento está na união
entre os setores de esquadrias e vidro em torno do objetivo de evolução
dos produtos. Hoje, o consumidor percebe a diferença na hora de comprar
pisos, louças, revestimentos, móveis,
mas não percebe a diferença entres
as janelas. Com isto acabam surgindo
grandes distorções, como por exemplo, um apartamento ou uma residência de alto padrão ter o mesmo tipo de
janela que um imóvel de valor muito
mais baixo. Na CE, o debate é intenso
e rico entre as entidades que reúne,
como a AFEAL, AFEAÇO, ABRAVIDRO
e ABIVIDRO, além dos profissionais
das empresas fabricantes de esquadrias e de vidro.
A tecnologia no setor está bem
avançada e já podem ser adquiridos

Foto: Linha Liberta

Esquadrias terão selo de conforto térmico

Esquadrias terão selos acústico e térmico
facilmente no mercado sistemas de
esquadrias com ótimo desempenho
acústico e térmico, e vidros com grande eficiência térmica. Além de saber
produzir, a obrigação do setor é demonstrar isto ao consumidor, para
que ele possa fazer uma compra técnica adequada, de acordo com sua necessidade. A CE acredita que os selos
acústico e térmico trarão, de forma
simples, estas informações ao consumidor seja ele arquiteto projetista,
construtora e até usuário final.
A CE está discutindo, agora, como
dividir as regiões climáticas do Brasil, afinal o conforto térmico esperado é diferente nas várias regiões do
País e se o ambiente é climatizado ou
não. Também estão sendo avaliados
os vários materiais das esquadrias
(alumínio, aço, PVC e madeira), através de simulações computacionais e
a composição com os vários tipos de
vidro (comum, verde, com eficiência
térmica, duplo). Em breve, teremos
o modelo do selo térmico para apresentar ao mercado para análise e
aprovação e, na sequência, o mesmo
será inserido na norma de esquadrias
ABNT NBR 10821.
Diante desse cenário, gostaríamos
de convidar a todos para participar
desta comissão de estudos, que se
reúne mensalmente na AFEAL, nas
quartas-feiras pela manhã e contribuir
para a evolução do nosso mercado.
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Curtas
Após um período de ensaios laboratoriais dos produtos dos fabricantes de produtos padronizados participantes do PSQ – Programa Setorial da Qualidade das Esquadrias de Alumínio, a AFEAL vem desenvolvendo ações
com objetivo de atrair novas empresas da Grande São Paulo. Em curto espaço de tempo, o trabalho está gerando
excelentes resultados: até abril último, 16 empresas a aderiram, além das 20 já participantes. “Estamos elaborando um programa de trabalho que inclui desde treinamentos em gestão até assessoria técnica nas empresas para
adequarem seus produtos às normas técnicas”, diz Edson Fernandes, gerente Nacional do PSQ. Concluída esta etapa, a representatividade de mercado será de aproximadamente 95% na Grande São Paulo e Litoral Paulista.

Fornecedores, instaladores de revesti-

A engenheira Michele Gleice, dire-

mentos metálicos e consultores continuam

tora técnica do ITEC (Instituto Tec-

se reunindo mensalmente para a elaboração

nológico da Construção Civil) e Edson

do projeto de norma sobre ‘Revestimentos

Fernandes, gerente Nacional do Progra-

metálicos externos para arquitetura’. O tex-

ma Setorial da Qualidade de Esquadrias

to com as definições utilizadas nesses sis-

de Alumínio, em visita à Veteco – feira

temas já está pronto e, agora, o grupo de

do setor em Madri - mantiveram con-

trabalho está discutindo os requisitos necessários para cada tipo de aplicação

tato com três dos principais laboratórios

e a classificação de usos. Análises iniciais indicam as seguintes aplicações:

da Espanha: a Code Engenieros, a En-

fachada ventilada com juntas abertas entre os painéis; fachada com circu-

satec e Tecnalia. Os profissionais visita-

lação de ar entre o revestimento metálico e a alvenaria; painel vedado; e pai-

ram as instalações dos dois últimos, no

nel integrado na esquadria. Os interessados estão convidados a participar das

norte da Espanha. “O principal objetivo

reuniões que ocorrem mensalmente, às quintas-feiras pela manhã, na AFEAL.

foi conhecer a sistemática de avaliação
de desempenho térmico e acústico das

Novidade da FESQUA 2012 é a criação da feira paralela ARCTECH - Feira Internacional de Tecnologias para
Arquitetura e Urbanismo, que conta com o apoio do Instituto IDEA – Instituto para o Desenho Avançado. “Consideramos a proposta da feira totalmente inovadora, que é
de mostrar um cenário geral dos avanços das atuais tecnologias nas áreas da arquitetura e urbanismo. O setor
vem apresentando uma crescente sofisticação tecnológica, alterando consideravelmente os processos da construção civil e suas implicações técnicas na
elaboração dos projetos e seu detalhamento. Essa evolução representa gan-

esquadrias na Europa. Os espanhóis,
muito

receptivos,

forneceram

todas

as informações necessárias, além de
acesso irrestrito às dependências dos
laboratórios e demonstração das metodologias de ensaios. Esse intercâmbio
de informações técnicas contribuirá para
a evolução das normas brasileiras, nossos laboratórios e, consequentemente,
das esquadrias”, afirma Michele Gleice.

hos econômicos, maior sustentabilidade e melhor desempenho das edificações
e espaços urbanos”, afirma Marcos Pagliuso, diretor presidente do IDEA. Além
do apoio institucional, a entidade realizará numa área de 210 m², uma exposição de Arquitetura Digital com os trabalhos de arquitetos renomados.
EXPEDIENTE
O “Informativo AFEAL” é uma publicação
da Associação Nacional de Fabricantes de
Esquadrias de Alumínio, AFEAL, dirigida aos
associados e entidades do setor da construção
civil. Está disponível no site da AFEAL.
DIRETORIA
Presidente - Lucinio A. dos Santos
Vice-presidente - Lage Mourão Gozzi
Diretor Tesoureiro - Antonio Antunes
Diretor Secretário - José Sabioni de Lima
Secretário-Executivo - Fernando Rosa

Av. Marques de São Vicente, 121, Barra Funda
CEP 01139-970, São Paulo - SP
F: (11) 3392.4742
afeal@afeal.com.br - www.afeal.com.br
Editora Responsável: Hosana Pedroso
(MTb 11.656)
Diagramação: Vinícius Veloso
Impressão: NeoBand
Tiragem: 9.000 exemplares
Periodicidade: Bimestral
Distribuição Gratuita
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Mercado

Novo site Fermax: mais
funcional e completo

O novo site da Fermax está do jeito que você
sempre quis: mais rápido, mais dinâmico,
mais intuitivo e muito, muito mais bonito.
Com novo e moderno design, que privilegia a funcionalidade, e ainda mais
completo, oferece acesso fácil às especificações técnicas, download de catálogos e muito mais informação, além
de uma busca de produtos e serviços totalmente amigável, interativa e simples.
Acesse www.fermax.com.br e descubra o mundo de soluções que a Fermax
lhe oferece para facilitar o seu dia a dia.
Consulte: 0800 724-2200
www.fermax.com.br
fermax@fermax.com.br

Sistema de Automação
Udinese para persianas

A Udinese oferece a mais completa
solução para o sistema de automação de
persianas externas de enrolar. Inovação
e tecnologia de ponta ao seu alcance.
•
•
•
•
•

Motores para 110V ou 220V
Acionamento por controle ou interruptor
Aplicação em tubo octogonal 40 e 60 mm
Assistência Técnica
Garantia exclusiva de 6 anos

Consulte: 0800 701 44 43
www.udinese.com.br

Design e Versatilidade,
proposta Mega

Componentes M.Rodrigues
para Abre e Tomba

Os componentes produzidos pela M.Rodrigues
para janelas e portas do sistema Abre e
Tomba já estão disponíveis no mercado.
São produzidos em alumínio, zamack e
inox, materiais recicláveis que não agridem
a natureza. Podem receber acabamento nas
cores preto ou branco e atendem a Norma
Européia EM 13125. Aplicam-se às janelas
com largura mínima de 38 cm e máxima
de 140 cm, com altura que pode chegar a
250 cm. A tipologia é indicada para ambientes residenciais ou comerciais. Quando
realiza o movimento de tombar, areja os
ambientes, proporcionando maior conforto.

Consulte:
www.mrodriguesbrasil.com.br

Você já viu o novo
site da Fise?

BUSCA SIMPLES E ÁGIL

A proposta do Sistema Mega supera em
muito os modelos mais comuns. Composta por três Linhas distintas, nos padrões 20mm, 25mm e 32mm, completas
para atender todas as tipologias. As linhas
esbeltas com entornos levemente arredondados incorporam ao conceito Mega
um toque de classe e elegância que combina ousadia com a indispensável praticidade para elaboração das esquadrias.
Consulte: 55 19 3727 2000
rede.alliance@asaaluminio.com.br
www.asaaluminio.com.br

O aspecto de inovação está presente nos
detalhes e a sofisticação é visível no design.
Desde a concepção do desenho dos perfis,
até a metodologia para o corte e montagem
foram cuidadosamente planejados para garantir que o Fabricante de Esquadrias ganhe
mais tempo e produtividade. O esquema de
montagem é simples e facilita as operações
durante o processo de industrialização.

Agora
você
encontra
o
componente ideal para seu projeto, mesmo
sem ser um expert em esquadrias.
A busca pode ser feita por tipologia, por
ambiente ou por linha de produto, além, é
claro, da busca avançada pelo código FISE.
MEUS PROJETOS
A forma mais fácil de compartilhar
suas escolhas dentro do site FISE.
Cadastre-se e salve todos os componentes
selecionados durante sua navegação.
Depois de salvas, suas escolhas podem
ser impressas ou enviadas por e-mail para
seu cliente ou fabricante de esquadrias, de
uma forma mais visual e personalizada.
Consulte: 55 11 5545 2680
www.fise.com.br
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Associados AFEAL
Esquadrias Especiais - Fabricante

Distrito Federal

São Paulo

Mato Grosso do Sul

ALUCOMAXX REVEST. METÁLICOS LTDA.

AGAEFE ESQUAD. DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA.
EAF ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO

DAY BRASIL S/A.

A.G. ALUMÍNIO LTDA.
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.
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.
GATTERA ALUMÍNIO LTDA.

CRISTAL MAIS VIDROS E ESQUADRIAS.

PROJETO ALUMÍNIO LTDA.

ALUMINASA ESQ. DE ALUMÍNIO LTDA. (ALUBRÁS)
ALUTEC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.

Anodização e Pintura

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

Santa Catarina

INDEX VIDROS E ALÚMINIOS DO BRASIL LTDA.
INOVATTA IND.E COM.DE ESQUAD. ESPEC. LTDA.

Esquadrias Padronizadas - Fabricante

IGÊ ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.

ITEFAL IND.TECN.DE ESQ. DE FERRO E ALUM.
LUMINI PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA.
LUMISYSTEM IND. COM. ESQ. ART. MET. LTDA EPP.
LUXALUM ESQ. DE ALUMÍNIO IND. E COM. LTDA.

ARQTEC REVEST. METÁLICOS E SERV. LTDA.

Minas Gerais

ALUMONTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DURIARTE ARTEFATOS DE METAIS
METAL IND. E COM. DE ALUMÍNIO LTDA.
RISSI ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA LTDA.

GLAFCON IND.E COM.DE ARTEF. DE METAIS LTDA.

Alumínio Composto e Chapas

Minas Gerais
MGM PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.

Paraná

ROTA INDÚSTRIA LTDA.

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

Acessórios e Componentes
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

Elastômeros e Vedantes
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.

MARIBOX DIVISÕES PORTAS E BOX Ltda

São Paulo

MASTECSON IND. COM. JAN. ANTI-RUÍDO LTDA

ATLÂNTICA DIV. ESQUAD. ALUM. PADR. LTDA.
CRV ALUMÍNIO LTDA.
EBEL EMPRESA BRASILEIRA DE ESQ. LTDA.
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO VENEZIA LTDA
IBRAL IND.BRAS. DE ARTEF. DE ALUMÍNIO LTDA.
JAP JANELAS DE ALUMÍNIO PADR. LTDA.
LUX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP
PRADO ALUMÍNIO E COMÉRCIO LTDA.
PROFAX METAIS LTDA
SASAZAKI IND. E COM. LTDA.
TRIFEL IND. E COM. LTDA.
VITRALFER METALÚRGICA LTDA.

SCHLEGEL AM. DO SUL VED. P/ CONST. CIVIL LTDA.

IBRAP – IND. BRAS. DE ALUMÍNIO E PLÁST. SA.

ALUMISOFT INSTALAÇÃO E MANUT. S/C 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

Santa Catarina

Esquadrias - Manutenção

SIKA S.A
VBRASIL - VEDASIL VED, ESQUAD. E ANOD.

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

Sistemas Informatizados p/ Edquadrias
EAGLE SOFTWARES E GESTÃO EMP. LTDA.

Máquinas e Equipamentos

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

ALUMICENTRO IMPORTAÇÃO E COM. LTDA.

Alagoas

Alumínio - Sistemista

EMMEGI BRASIL MÁQ. E EQUI. IND. LTDA

ALUMA ALUMÍNIO COM. REPR. E SERVIÇOS 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.

UNIBOX ESQUADRIAS E DECORAÇÕES LTDA.
YKK DO BRASIL LTDA.
ZELOART ESQUADRIAS LTDA.

SOCITEC SOC. TÉCNICA COM. E REPR. LTDA.

Amazonas
ALUMÍNIO APLICADO LTDA

Bahia
BRIN METAL METALÚRGICA IND. E COM. LTDA.
METALÚRGICA SQUADRILAR LTDA.

Ceará
ALPHA METALÚRGICA
ALUNOBRE IND. E COM .LTDA.
METAL LESTE LTDA.
METALÚRGICA BRASIL IND. E COM. LTDA.
METALÚRGICA LCR LTDA.
PROSERV M. DE SOUZA LIMA ME.
METALLOCK ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
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Alumínio - Revenda
ALL METAL COMÉRCIO DE IMP. E EXP. LTDA.
ALUMIGON BRASILEIRA IND. E COM. 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.

AUDATECH LTDA.
FÁBRICA DE MÁQUINAS WDB LTDA.
METALÚRGICA CORTESA LTDA.
TOPMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PRO-ESTAMP FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

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

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

