
‘Ilha’ do PSQ - Empresas qua-
lificadas no PBQP-H, participantes 
do PSQ – Programa Setorial da 
Qualidade das Esquadrias de Alu-
mínio – mostram os seus produtos 
em estandes individuais.

 
‘Ilha’ de fornecedores - Em 

amplos estandes, empresas for-
necedoras tradicionais do setor -                                                      
AluService, Boltinox, Divinal e    
Inoxpar - apresentam seus lança-
mentos em serviços e produtos. 

Notícias

‘Ilha’ AFEAL na FESQUA 2012: 400 m² de novidades

Produtos qualificados e muitos encontros
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A participação da AFEAL na FESQUA 2012 é a maior desde a inauguração da feira, em 2001, 
tanto em espaço, quanto em lançamentos, ações e eventos. A ‘Ilha’ da associação tem 400 m², 

divididos em três áreas, que convidam para a atualização dos conhecimentos dos visitantes, atra-
vés de experimentos, ensaios, inovações e programas que passam a ser oferecidos aos associa-
dos e ao mercado. Siga o roteiro abaixo e confira, de perto, o que a AFEAL preparou para você.

ASSOCIE-SE
afeal@afeal.com.br
11 3392 4792 / 3392 4742

Para conhecer e usufruir

• Biblioteca Di-
gital - ferramenta 
da AFEAL na web, 
reúne o conteúdo 
ampliado da pági-
na Esquadrias de 
A a Z, publicada 
no site da associa-
ção. Os textos fi-

caram mais técnicos, com número 
maior de verbetes ilustrados com 
imagens em 3D e interativas. A pá-
gina exibe, também, vídeos relati-
vos aos temas. 

• Serralheria Digital - apre-
senta exemplos ideais de layouts 
de fábricas de esquadrias de alu-
mínio padronizadas e de espe-
ciais. O visitante da serralheria 
consegue visualizar a marca das 
máquinas e equipamentos. Tendo 
interesse em adquirir, é só clicar 
no catálogo online para conhecer 
as linhas de produtos dos forne-
cedores. 

• Tipologia Cer-
ta – página do 
site AFEAL voltada 
para o arquiteto e 
o consumidor final, 
leva o internauta a 
um passeio pelos 
vários ambientes 
de uma residência 

e permite substituir as esquadrias a 
partir da biblioteca de tipologias.

• Plataforma de Ensino à Dis-
tância - desenvolvida pela AFEAL, 
apresenta programas gravados hos-
pedados num micro-site vinculado 
ao portal da associação, que per-
mitirá ao aluno enviar perguntas ou 
fazer download de palestra.

• Treinamento Profissional 
Online – programa já em funciona-
mento, resultado de recente parce-
ria feita com a Catho Educação Exe-
cutiva, inclusive com a presença de 
representantes da companhia.

• Cartilha do 
PSQ - com tira-
gem inicial de 3 
mil exemplares, a 
publicação dirigida 
a lojistas e ven-
dedores detalha 
as características 
técnicas das es-

quadrias que atendem as normas 
técnicas, diferenciando-as das não 
conformes.

• Mapeamento de Cargos e 
Funções - para uso das empresas 
do setor no momento da contrata-
ção de profissionais. O conteúdo 
define o perfil da vaga, de acordo 
com a competência para as várias 
funções de uma indústria de es-
quadrias, e padroniza a denomina-
ção do cargo. O documento estará 
disponível no site da AFEAL, que 
poderá ser acessado pelos associa-
dos mediante senha - os não asso-
ciados, vão pagar uma taxa.

Tecnologia a toda prova

Duas janelas de alumínio da Hydro – uma com 
e outra sem thermobreak da Techonoform – 
instaladas num pórtico, recebem em uma de 
suas faces o calor emitido por um aquecedor 
de ambiente. Um medidor de calor comprova 
a atenuação térmica daquela que incorpora 
essa solução e tudo é transmitido por um cir-
cuito fechado de imagens a um monitor, iden-
tificando, através de cores, as temperaturas 
de cada uma das esquadrias.

A Schuco mostra uma fachada 
com painéis fotovoltaicos. Uma 
esquadria, também com pla-
ca fotovoltaica, produz energia 
suficiente para fazer funcionar 
eletroportáteis plugados em sua 
base.

A 3M exibe o protótipo de uma casa com película 
aplicada nos vidros das janelas, que reduzem a 
transmitância térmica.

A Atenua Som apresenta 
uma janela acústica e uma 
‘janela do futuro’.

A fachada da Reinstal utiliza sis-
tema de automação da Somfy que 
abre as esquadrias maxim-ar em 
90º. O braço pantográfico é da GU. 

Na ‘Ilha’ AFEAL, experimentos e soluções que chegam ao mercado nacional

‘Ilha’ institucional AFEAL – É 
intensa a programação no auditó-
rio para 20 pessoas e nas salas de 
reuniões. No lounge, ponto de en-
contro de empresários e profissio-
nais da cadeia produtiva, há per-
manente exposição de tecnologia e 
experimentos. No auditório, acon-
tece a primeira reunião do recém-

-criado Fórum Ibero-americano de 
Esquadrias, constituído pelas asso-
ciações nacionais do setor do Bra-
sil, Espanha, Colômbia, Portugal, 
Chile e México, com a eleição do 
presidente do organismo e conso-
lidação do regimento interno. Ou-
tro fórum que também se reúne no 
local é o dos Gerentes dos PSQs, 
com a presença de lideranças se-
toriais e do Ministério das Cidades. 
Nas salas reservadas, acontecem 
várias reuniões, inclusive, da Dire-
ção da associação com delegações 
de empresários de países, como 
Estados Unidos, Alemanha e Espa-
nha, interessados em conhecer o 
mercado nacional.

Lançamentos que beneficiam empresas, profissionais e consumidores 

A associação apoia o projeto ‘Sustentabilidade Humana’, mantido pela Inoxpar 
– empresa associada - dentro do programa ‘Violência é uma Droga’. Trata-se da 
construção de um pórtico que conterá ‘Uma Janela para a Paz’. Na entrada da feira, 
os visitantes serão convidados a acionar um botão que acende uma luz para a Paz. 
Essa janela terá um comutador que contará todos os votos. Além disso, a convite 
da AFEAL, os associados produziram frases pela Paz que compõem um grande mural 
na feira. 

Durante a feira, a AFEAL formaliza a doação à Universidade Presbite-
riana Mackenzie de uma câmara simuladora de ensaios, com esquadrias 
doadas pela Axiwil e ACM pela Belmetal, que integrará o laboratório de 
materiais de construção civil, com a função de aula prática.

Áreas da ‘Ilha’ AFEAL reúnem empresas do PSQ, fornecedores e visitantes 


