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Impostos sobre o 
vidro: entenda 

os cálculos

Conheça o 
mais novo 

shopping de SC

O vidro que
 dá forma às 
Olimpíadas



Há mais de 40 anos o mercado de 
construção civil sabe que pode confiar 
na Cebrace, a maior produtora de 
vidros da América do Sul.  
Com uma variedade de produtos que 
ajuda a engrandecer ainda mais os 
empreendimentos, a Cebrace tem 
sempre o vidro ideal para quem busca 
criar verdadeiros ícones urbanos. 
 
Em seu próximo projeto, pense grande. 
Conte com a Cebrace. 
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Grandes obras precisam  
de Grandes parceiros.
Que tal contar com  
o maior deles?

www.cebrace.com.br

0800 72 84376

facebook.com/cebrace
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EDITORIAL

Vitrô é uma publicação bimestral da Associação Catarinense das Empresas Videiras (ASCEVI).

Corpo Editorial
Diretor: Rafael Nandi da Motta
presidente@ascevi.com.br

Editor e Jornalista Responsável
Saraga Schiestl – 03645 SC
jornalismo@revistavitro.com.br

EXPEDIENTE

Website
www.revistavitro.com.br

Reportagem e Redação
Thiago Almada

Diagramação
adoro design editorial
eutambem@adorodesign.com.br

Departamento Comercial
Revista Vitrô | ASCEVI 
Magda Borba Frutuoso
comercial@revistavitro.com.br
contato@ascevi.com.br

Vitrô em clima Olímpico

Os jogos que serão realizados em agosto no Rio de Janeiro foram inspiração para a nossa 
principal matéria desta edição. Queremos trazer para você, amigo leitor, todos os detalhes das 
Olimpíadas e o quanto o vidro estará presente em boa parte das estruturas: tanto nos espaços 
que receberão os atletas, quanto nos investimentos privados, como nos hotéis que receberão os 
milhares de turistas para os jogos. 

O vidro aparece por causa de sua tecnologia, como é o caso da proteção solar (tão necessária 
quando falamos em Rio de Janeiro), sem falar na beleza atribuída aos projetos graças ao nosso 
material. 

Mas a Vitrô também destaca outro empreendimento, dessa vez mais próximo aos catarinenses: 
um novo shopping no Sul de Santa Catarina, em Criciúma, também está chamando atenção por 
causa do uso do vidro em suas fachadas e áreas internas. Associados da Ascevi que participaram 
da obra contam um pouco mais sobre os materiais utilizados na obra. 

Vale destacar ainda a matéria produzida pela equipe da Vitrô sobre os impostos que incidem 
sobre o vidro e toda a cadeia vidreira. Entenda porque o Brasil ainda é considerado um dos 
países com as maiores taxa do mundo. 

Uma boa leitura a todos,

Abraços,

Saraga Schiestl



www.steinglass.com.br
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Rafael Nandi da Motta

Presidente da Ascevi

Perspectivas e 
oportunidades para o ano

Estamos próximos do fim do primeiro semestre de um ano que tem 
sido muito desafiador a todos. O mercado tem apresentado inúmeros 
obstáculos para as empresas vidreiras, transformando este num 
semestre para se esquecer. Passamos por uma Glass South America, 
que aconteceu em São Paulo no começo de junho. A feira é sempre 
um balizador do mercado e dita o que pode acontecer no segundo 
semestre e no ano que vem. Feiras sempre são importantes para 
reencontrar amigos, fazer novos contatos, conhecer fornecedores e 
ver as tendências e novidades do mercado. Com a retração geral que o 
mercado está sofrendo, é cada vez mais importante estar presente em 
feiras, palestras e treinamentos para saber o que está sendo feito e o 
que pode ser aplicado em seu negócio. 

A Ascevi está trabalhando muito forte no desenvolvimento de todo o 
mercado vidreiro, cada vez mais qualificando e divulgando os aspectos 
do vidro. Tivemos uma semana de palestras em Tubarão, Florianópolis, 
Blumenau e Joinville em parceria com a Abravidro e as universidades 
destas cidades, mostrando as normas e aplicações corretas do vidro 
para estudantes de engenharia e arquitetura. Trabalhos como este 
são importantes para divulgar o vidro aos futuros especificadores que 
trabalharão com o material e saberão melhor como aplicar ou a quem 
recorrer em caso de dúvidas. Temos ainda o Qualifique e Sirva-se 
que é um sucesso, com edições em Tubarão, Florianópolis e Joinville, 
e neste ano recebemos inscrições até de estados vizinhos! Além 
disso, temos a palestra para arquitetos em Florianópolis, uma ótima 
oportunidade de aprendizagem e networking para os presentes. Nosso 
trabalho ainda está no começo, mas vemos que podemos ajudar muito 
a superar o período de desafios que estamos passando. Cada vez mais 
a Ascevi quer e vai trabalhar em prol do mercado vidreiro catarinense.   
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Fique ligado na Vitrô na internet
Esse espaço é seu, amigo leitor. 
Envie suas perguntas, dúvidas, sugestões e comentários para  
nós. O contato é feito pelo e-mail leitor@revistavitro.com.br.  
Todas as perguntas serão respondidas por profissionais 
especializados no assunto. 

Vitrô

@revista_vitro

www.revistavitro.com.br

MURAL

Dica de quem conhece

Saiba mais sobre os guarda-corpos de vidro com a ajuda da Cebrace

Não basta serem apenas bonitos, os guarda-corpos de  vidros precisam de cuidados importantes antes 
da instalação . A NBR 14718 aconselha que o vidro seja testado em ensaios de resistência  a impactos, 
ou seja, testes onde são comprovadas a força do produto. Lembre-se de verificar com o especialista ou 
consultor que estiver acompanhando a obra, se esse procedimento está garantido.

Fale com a Vitrô

Muito bom o espaço dado pela Vitrô para a tecnologia empregada no setor vidreiro. É fundamental 
conhecer todas as possibilidades que o vidro oferece nos dias de hoje. 

Flávio de Souza, Florianópolis

Destaques nas redes sociais

Quer se especializar no setor vidreiro? Confira a matéria especial da Vitrô. 

Faça parte da Vitrô

Quer que a sua marca esteja presente na Revista Vitrô? Entre em contato com a nossa equipe de vendas 
e garanta já o seu espaço em nossa publicação, redes sociais e site. Saiba como pelo telefone (48) 3034-
6516 ou pelo e-mail contato@ascevi.com.br. 
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A chegada do inverno é o momento ideal para 
renovar um ambiente da casa para receber a 
estação de uma forma ainda mais confortável. 
E uma das possibilidades é instalar uma lareira, 
equipamento que além de ser incrivelmente útil 
– principalmente para moradores da região Sul do 
Brasil – ainda se transforma em um item de design. 

Então, agora imagine ter uma lareira 
ecologicamente correta, que usa gás – podendo 
se optar pelo natural ou GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo). Para o fechamento da lareira, diversos 
materiais podem ser utilizados, entre eles o vidro 
temperado, resistente a altas temperaturas.

Lareiras em vidro podem 
transformar a estação

O charme do  

inverno 

DESIGN
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 Como não precisam de chaminé, as lareiras 
não emitem fuligem. A única dica àqueles que 
instalarem o equipamento em casa é manter algum 
objeto decorativo com água, já que o gás pode 
ressecar o espaço. Outra vantagem desta tecnologia 
é que a entrega do produto costuma ser rápida, em 
média cinco dias, dependendo da disponibilidade 
da empresa.

Mas se a preferência é pela lareira tradicional, o 
vidro também pode estar presente: placas que 
fazem a proteção das chamas podem ser instaladas, 
garantindo assim segurança e ainda mais requinte 
ao espaço. 

Confira acima algumas opções..

CLIQUE PARA 
OUTRAS IMAGENS
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Olimpíadas do Rio de Janeiro se destacam 
por promover dezenas de obras na cidade e a 

transparência do vidro faz parte dos investimentos

O vidro e os 
marcos olímpicos 



www.revistavitro.com.br

CAPA

A realização dos jogos Olímpicos e Paralímpicos 
de 2016 no Rio de Janeiro custará um total de R$ 
39,1 bilhões, de acordo com o último levantamento 
da APO (Autoridade Pública Olímpica). Deste 
montante, a maior parte é destinada às obras 
estruturais para receber os visitantes e as 
próprias instalações olímpicas. O vidro, por sua 
capacidade de proteção solar, conforto térmico e 
sustentabilidade, faz parte destes investimentos, 
estando presente em hotéis, museus e praças de 
jogos que terão destaque mundial a partir do mês 
de agosto.

Desde o início da candidatura do Rio como cidade-
sede, a transparência do vidro já mostrou a cara 
criativa e sustentável dos jogos com a primeira 
estrutura oficial, a sede do COB (Comitê Olímpico 
Brasileiro), erguida em sua primeira fase, em 2010. 
O prédio de 20.938 m² foi executado com uma 
tecnologia de módulos de containers que permite 
que até 80% da estrutura seja reutilizada. Durante 
a construção, depois de montados e encaixados, 

esses módulos foram revestidos com vidros 
laminados verdes. Segundo Thiago Nascimento, 
gerente de marketing do Grupo Paris, fornecedor 
da obra, foram usados 6,5 mil metros de vidro 
laminado refletivo verde, com espessuras de 8 mm 
e 10 mm. 

Ainda na parte de estruturas de apoio aos jogos, 
três grandes projetos levam o vidro em suas 
fachadas. O IBC (Centro de Transmissão dos Jogos), 
o Hotel de Mídia e o Centro Principal de Mídia estão 
dentro do parque olímpico e se diferenciam no 
cenário do Rio de Janeiro com a aplicação de vidros 
de alta performance. No IBC, as fachadas foram 
revestidas com 6.000 m² do material com proteção 
solar, com as espessuras de 4 mm e 6 mm, da Cebrace.  
No MPC e Hotel de Mídia, toda a fechada é recoberta 
de vidros de proteção solar.  O hotel e o MPC estão 
em fase final de execução e após a Olimpíada irão 
abrigar um empreendimento da rede Marriott e um 
complexo de salas comerciais.
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CAPA

Praças esportivas

Dentre os locais de competições, dois levam a 
marca do vidro em especial: o estádio do Maracanã 
e o Estádio João Havelange. O Maracanã, que vai 
receber as cerimônias de abertura e encerramento 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, conta com 
mais de 4.000 m² de vidro laminado e 1.200 m² de 
vidro temperado incolor, que fornecem segurança e 
conforto aos espectadores. “Com o fechamento foi 
possível o uso de ar condicionado no caminho até 
os camarotes, modernizando desta forma o estádio 
e proporcionando conforto aos usuários. E isso só 
foi possível graças à utilização do vidro”, afi rma 
Thiago Nascimento, do Grupo Paris.

O estádio João Havelange, conhecido como 
Engenhão, foi uma estrutura concebida para 
os Jogos Panamericanos de 2007, mas ganhou 
adequações estruturais e alas em alumínio 
anodizado e vidro para receber os atletas do 
mundo todo.

Hospitalidade

É nas estruturas de hospitalidade, hotelaria e 
entretenimento relacionadas aos jogos que 
a singularidade do vidro ganhou ainda mais 
visibilidade. Com a expectativa de receber cerca 
de 1 milhão de visitantes, segundo o Ministério do 
Turismo, a cidade do Rio de Janeiro teve um boom 
na construção de novas opções de hospedagem. 
De 39 mil quartos disponíveis em 2015, em agosto 
de 2016 a cidade irá oferecer mais de 60 mil 
quartos, segundo projeções da ABIH-RJ (Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de 
Janeiro). Essa expectativa de demanda também foi 
acompanhada por uma série de incentivos fi scais 
aos novos empreendimentos hoteleiros. 

Resultado: a região da Barra da Tijuca, que irá 
concentrar grande parte das competições, virou 
palco da construção de vários hotéis de alto 
padrão, e a utilização do vidro acompanhou esse 
trabalho. 

A sede do COB foi uma das primeiras 
estruturas olímpicas a receber o vidro
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O luxuoso Trump Hotel, primeiro da rede no país, 
terá 13 andares e conta com um investimento de 
US$ 120 milhões. O vidro fornecerá transparência 
e sofi sticação aos guarda-corpos do hotel com 
1.500 m² de vidro laminado temperado incolor, 
com a espessura de 16 mm. Entre os quartos serão 
colocados peças divisórias extra clear da Cebrace, 
somando um total de 500 m². E o ponto alto do 
hotel tem o vidro como destaque: a piscina de vidro 
de borda infi nita cujo fundo será o teto da boate do 
hotel! Detalhe: o hotel está reservado para o COI 
durante as Olimpíadas e só abrirá ao público após o 
mês de setembro. 

Ainda nos hotéis de luxo construídos para os Jogos 
aparece o  Hilton Barra. Foram instalados 14 mil 
m² de vidro de proteção solar laminado com fl oat 
incolor nas varandas que indicam os apartamentos 
e a fachada recuada, no último pavimento, 
identifi ca as suítes especiais e presidenciais. 

A transparência e a proteção solar também foram 
atributos buscados na construção do Grand 
Mercure, hotel localizado dentro do maior Centro 
de Convenções da América Latina, o Riocentro, 
próximo à Cidade Olímpica. A fachada recebeu 12 
mil m² de vidro de alto desempenho, que além 
da estética ainda agregam conforto térmico e 
isolamento acústico aos hóspedes. 

Outro hotel emblemático do Rio que ganhou vida 
graças às Olimpíadas foi o Gran Meliá. Célebre 
rival do Copacabana Palace nos anos 70, o novo 
Gran Meliá Internacional será um dos hotéis 
ofi ciais dos jogos e por isso ganhou uma grande 
revitalização baseada no vidro. Foram 10.920 
m² de vidro bronze, laminado com PVB incolor 
e Silver Temperável nas espessuras de 11, 9 e 8 
milímetros que revitalizaram o projeto original de 
Oscar Niemeyer sem alterar a classe e magnitude 
da planta.

CAPA

CLIQUE PARA 
VER MAIS IMAGENS

A estrutura do Parque Olímpico, onde 
fi carão concentrados atletas de todos 
os países



www.revistavitro.com.br 19

Ainda relacionada às obras paralelas aos Jogos 
Olímpicos, a Prefeitura do Rio de Janeiro entregou 
em dezembro de 2015 o Museu do Amanhã. A obra 
vanguardista desenhada pelo arquiteto espanhol 
Santiago Calatrava é parte integrante do chamado 
Porto Maravilha, iniciativa de revitalização urbana 
da região portuária da capital fl uminense. 

O Museu do Amanhã tem como proposta 
compartilhar conhecimento, com ênfase na 
divulgação científi ca e na educação. Para isso, 
a arquitetura foi exigida ao máximo. Destaque 
no conjunto, a cobertura é constituída de perfi s 
metálicos que mudam de posição conforme a 
incidência solar, permitindo maior penetração 
da luz natural no interior do edifício, privilegiada 
pela utilização de grandes esquadrias de vidro 
nas fachadas principal e posterior e esquadrias 
triangulares nas faces laterais. A maior parte da 
caixilharia é composta por vidros extraclear com 
low-e temperados e laminados de 20 milímetros de 
espessura, aplicados em perfi s de alumínio. 

CLIQUE PARA 
VER MAIS IMAGENS

O Hotel de Mídia, dentro do Parque 
Olímpico, se destaca pelo uso de vidros 

de alta performance  
O vidro nas estruturas internas 
do Maracanã 

Além das estruturas para os jogos, o 
setor hoteleiro também investiu nas 

Olimpíadas
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O Museu do Amanhã revitalizou parte 
da área portuária do Rio de Janeiro

DIAS DE COMPETIÇÕES 
(DE 5 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO)

ATLETAS DE 205 PAÍSES

DISPUTAS DE MEDALHAS 
139 FEMININAS 9 MISTAS E 

161 MASCULINAS

MILHÕES DE INGRESSOS 

MILHÃO DE VISITANTES

RAIO-X DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS

MIL VOLUNTÁRIOS, 

85 MIL TERCEIRIZADOS E 

8.000 FUNCIONÁRIOS

LOCAIS DE COMPETIÇÃO EM

4 REGIÕES DA CIDADE

MILHÕES EM COMBUSTÍVEL 

SERÃO CONSUMIDOS

GIGAWATS DE ENERGIA 

SERÃO USADOS

45 45

34

1 29,5

7,5
23,5

306

10500 

CLIQUE PARA 
VER MAIS IMAGENS
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RESPONSABILIDADE

Realidade 
transformada  
com a educação
Empresa oferece escola e biblioteca para colaboradores, além de 
abrir portas para a comunidade

Transformar a realidade dos colaboradores e 
também da comunidade ao redor. Essa é uma das 
premissas da Vipel, empresa localizada em Tubarão, 
no Sul de Santa Catarina, que investe em educação 
e cuidados com o meio ambiente para garantir um 
futuro melhor para aqueles que dependem direta 
ou indiretamente da empresa. Pensando nisso, há 
cinco anos conta com uma unidade escolar que 
atende colaboradores, comunidade e trabalhadores 
da indústria e, há três anos, oferece espaço para 
uma biblioteca. Os dois projetos são mantidos com 
a parceria do Sesi. 

Na biblioteca, os livros, jornais e revistas atendem 
aos mais de 200 funcionários e os 6.000 moradores 
da comunidade. O espaço conta com um centro 
multimídia com nove computadores, um acervo com 
cerca de 2.000 títulos, incluindo livros acadêmicos 
e de literatura em geral, jornais, periódicos, CDs 
e DVDs, gibis, além das obras de domínio público 
disponíveis na internet. Para conhecer a biblioteca, 

basta ir até a Vipel das 12h às 17h30 e das 18h30 
às 22h, de segunda a sexta-feira. 

A escola que atende os trabalhadores da 
Vipel, moradores da região e outros 

trabalhadores de indústrias, 
está vinculada à 

unidade do Sesi de Tubarão. O grande objetivo 
da empresa, é oferecer educação de qualidade 
e, consequentemente, permitir que a indústria 
catarinense torne-se cada vez mais competitiva. 

Ações ambientais

Também preocupada com meio ambiente a Vipel 
investiu fortemente em um sistema de tratamento 
de água e separação dos resíduos do pó de vidro, 
resultantes de seus processos industriais.

Um conjunto de tubulações distribuídos pela 
sua unidade industrial levam a água até o 
tratamento onde é feita a separação dos resíduos. 
Este processo recebe floculantes que fazem a 
decantação do pó ao qual se torna fácil a retirada 
e o armazenamento dos resíduos. Com isso 
a Vipel evita que seus resíduos possam 
causar algum dano à natureza.
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ASCEVI

Sistema quer 
incentivar que 
empresas sejam 
reconhecidas pela 
baixa emissão de gases 
responsáveis pelo 
efeito estufa

A efi ciência da indústria brasileira em relação à 
emissão de gases de efeito estufa de seus produtos 
agora pode ser certifi cada. Desde o dia 6 de 
abril, uma iniciativa conduzida pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 
parceria com a empresa britânica Carbon Trust, quer 
incentivar que as empresas sejam reconhecidas 
pela baixa emissão de gases responsáveis pelo 

efeito estufa. Trata-se do Novo Sistema ABNT de 
Medição e Certifi cação da Pegada de Carbono e 
Água de Produtos, que tem desde o lançamento, o 
apoio da Abividro (Associação Técnica Brasileira das 
Indústrias Automáticas de Vidro). 

A partir do projeto, um selo informa consumidores 
sobre a gestão de carbono das empresas 
participantes. Essa  iniciativa, além dos benefícios 
ambientais, permite mostrar a competitividade da 
indústria nacional frente ao mercado internacional.

Dentro do setor vidreiro seis empresas já aderiram 
ao projeto e estão sendo certifi cadas: as de 
embalagem SGD, Owens Illinois, Verallia e Wheaton, 
e as de vidro plano Cebrace e Guardian. 

Carlos Henrique Mattar, gerente de marketing da 
Cebrace, explica que no fi nal de 2014, a Abividro 
foi procurada pelo Carbon Trust para o lançamento 
do sistema de certifi cação. Com este projeto, 
detalha, as fábricas viram uma oportunidade de 
reduzir custos ao longo das cadeias produtivas 

Nova certifi cação 
valoriza a indústria
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Cebrace é uma das empresas que está 
passando pelo processo de certifi cação
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e destacar as vantagens competitivas dos seus 
produtos. “A Cebrace, bem como as outras 
produtoras do setor, desenvolveram as ‘Regras 
de Categoria de Produtos’, que permitem a 
comparabilidade entre produtos de diversos 
fabricantes. As empresas foram treinadas para 
utilizar as calculadoras desenvolvidas pelo 
Carbon Trust e poder assim conhecer sua pegada 
de carbono para o vidro Coated, espelho e vidro 

laminado”, pontuou Mattar, lembrando que na 
fase atual, a empresa passará por uma auditoria 
da ABNT, onde as calculadoras já preenchidas pela 
equipe técnica da Cebrace são verificadas para a 
emissão do certificado.

O consultor de sustentabilidade e meio ambiente 
da Abividro, Stefan David, falou com a Vitrô sobre o 
projeto e detalhou os benefícios que ele traz para a 
indústria vidreira. Confira na entrevista a seguir.

Gostaria que você explicasse com mais detalhes sobre essa nova certificação e 
porque a indústria vidreira participa já desde o começo do novo sistema?

O projeto  visa conhecer a eficiência da indústria nacional em relação à emissão de gases de 
efeito estufa de seus produtos e estimular as empresas a adotarem uma política de baixo 
carbono. Um selo, que pode ou não ser utilizado, informará consumidores sobre a gestão de 
carbono das empresas participantes. Essa  iniciativa, além dos benefícios ambientais, permitirá 
no momento adequado demonstrar a competitividade da indústria nacional frente ao mercado 
internacional. 

Como e quais tipos de empresas vidreiras podem tentar a certificação e o que esse 
selo poderá garantir de benefícios para a indústria?

Dentro do setor vidreiro seis empresas já aderiram ao projeto e foram certificadas: as de 
embalagem SGD, Owens Illinois,  Verallia e Wheaton e as de vidro plano Cebrace e Guardian. 
Qualquer empresa pode aderir ao projeto. A certificação está associada a uma gestão de carbono 
envolvendo a cadeia produtiva do produto e os benefícios de uma boa gestão estão diretamente 
associados a uma gestão pela redução de custos e um posicionamento institucional sólido e 
robusto nos quesitos associados ao tema sustentabilidade e competitividade. 

Você acredita que o consumidor final está atento a esse tipo de certificação 
ambiental e acaba valorizando mais esse produto?

O consumidor já está demandando produtos mais sustentáveis e para isso é necessária a criação 
de um sistema independente, técnico, sólido e imparcial que possa atestar a qualidade dos 
diversos produtos e permitir sua comparabilidade em carbono. Isto é o que se criou agora com 
este projeto.

A certificação já é aplicada em outros países? As empresas brasileiras que 
participarem poderão ser beneficiadas fora daqui?

Vários países já começaram este processo, como China e Coreia entre outros. Nosso maior 
benefício será demonstrar a competitividade de nossos produtos dentro de uma economia global 
de baixo carbono e assim reduzir o impacto de importações de produtos menos amigáveis e 
conquistar outros mercados internacionais.
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Ascevi apresenta seu novo site

O mês de maio começou com uma grande novidade 
para a Ascevi (Associação Catarinense das Empresas 
Vidreiras). Desde o dia 5, a Associação conta com 
um novo site, mais moderno e integrado com as 
plataformas multimídias. Para conhecer todo o 
conteúdo produzido pela Ascevi e Revista Vitrô, 
basta acessar www.ascevi.com.br. 

Todas as novidades da Associação, a agenda de 
eventos em todo o país, palestras, serviços e 
outros encontros promovidos pela Ascevi, estão 
detalhados no site, que é atualizado semanalmente. 
As edições da Vitrô também podem ser lidas na 
nova página de forma gratuita, tudo isso de um 
jeito ainda mais fácil, valorizando assim a produção 
multimídia relacionada ao setor vidreiro. 

Na home do site, o internauta já fica sabendo dos 
principais eventos no setor vidreiro cadastrados, 
além de conseguir de forma simples acessar a 
última edição publicada da revista. Navegando no 
site ainda é possível conhecer melhor a Ascevi, sua 
história, a diretoria, valores e missão, além de ter 
acesso à lista de associados atualizada. Para entrar 
em contato, basta clicar na aba “Fale Conosco” 
e enviar uma mensagem diretamente para a 
Associação. 

Integrado às redes sociais, o novo site também traz 
os links para que o internauta possa curtir a página 
da Ascevi no Facebook, além de poder enviar 
sugestões de pautas para a Vitrô. 

NOVO EM VIDRO

Associação aposta no segmento digital para 
ficar ainda mais próxima do setor vidreiro







O Brasil ocupa atualmente o sétimo lugar no 
ranking mundial dos países que mais cobram 
impostos no mundo. Segundo pesquisa do Instituto 
de Planejamento Tributário (IBPT) de 2015, cerca 
de 35% do PIB do País se destina ao pagamento de 
mais de 93 diferentes taxas compulsórias.

Para a indústria vidreira o cenário tributário é 
pesado. Apenas na esfera nacional incidem os 
impostos PIS, COFINS E IPI que taxam, por exemplo, 
em 19% uma lâmina de vidro e em 21,67% um 
espelho de vidro. Acima desta taxa ainda incide 
o ICMS, que varia de estado para estado, e os 

Os impostos  
do vidro
Quanto é consumido em 

tributos na cadeia vidreira
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próprios impostos inerentes ao funcionamento 
da empresa, como INSS, IPTU, Fundo de Garantia, 
entre outros. Chega-se, afi nal, em uma taxa média 
de 42% de imposto sobre o vidro, segundo 
levantamento da Federação das Indústrias de São 
Paulo. 

“E esse número pode ser ainda maior”, avalia 
Roberto de Campos, consultor tributário da 
Abravidro, Associação Brasileira de Distribuidores 
e Processadores de Vidros Planos. “Além do ICMS 
cuja alíquota varia de 12% no Distrito Federal até 
18% ICMS + 2% Fundo de Combate à Pobreza, 
totalizando 20% no Rio de Janeiro, ainda recaem 
sobre as empresas encargos sociais”, adverte.

Os encargos sociais estão relacionados ao 
percentual de folha de pagamento incidente 
sobre seu faturamento da companhia, que 
consequentemente terá uma carga maior ou 
menor de encargos sociais dependendo de 
suas receitas. Por exemplo, se a folha salarial da 
empresa representa 20% do faturamento ela terá 
aproximadamente mais 6,5% de encargos sociais 
sobre o faturamento.

E não apenas os produtores de vidro vivem este 
cenário. Setores como o de esquadrias e serviços 
também são impactados pela carga tributária. 
“Além dos impostos do vidro, ainda arcamos com 
os impostos sobre serviços”, comenta Sandro 
Henrique Rensi, da Steinglass e vice-presidente da 
Ascevi. “Uma redução de IPI iria benefi ciar toda a 
cadeia do vidro. Mas o que prevemos é que a carga 
de tributos deve aumentar”, afi rma Rensi.

Outro fator que chama a atenção e que aumenta 
em muito o custo das empresas são as obrigações 
acessórias e a complexidade da nossa legislação. 
Hoje, para emitir uma NF-e uma empresa que 
vende para mais de um estado tem que conhecer 
a legislação de sua UF e de cada uma das de 
UFs de destino. “Essa alta carga tributária, essa 
complexidade de obrigações acessórias e de 
legislações faz com que os empresários dispendam 
tempo demais com tudo isto ao invés de aproveitar 
para se concentrar no seu negócio. Muitos 
empresários afi rmam que não vale a pena fazer sua 
empresa crescer” conclui Campos.

Vantagens exclusivas aos nossos parceiros:

A melhor opção em vidros 

laminados do mercado

•Maior variedade e estoque de Chaparia de Laminados a pronta entrega. 

•Linha de laminação com filme de PVB 100% Automatizada, o que garante a  
    melhor qualidade e agilidade na fabricação dos vidros laminados.

•Certificação para beneficiamento dos vidros para Proteção Solar e Baixo
    Emissivos (LOW-E) produzidos pela Cebrace e Guardian.

• Laminação de vidros temperados com filme SentryGlas oferecendo maior
     leveza, segurança e resistência mecânica nos vidros temperados laminados.

•Assessoria completa para a correta especificação dos vidros especiais através de
   dept. técnico formado por engenheiro e arquiteto .

•Preços e condições especiais de pagamento para revendas. 

•Entrega em todo o Sul do pais com frota própria.

santarita@santaritavidros.com.br

www.santaritavidros.com.br
048 3343 8500
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VERSATILIDADE

A fundação Louis Vuitton recebe 
em maio uma exposição do 
artista francês Daniel Buren, 
intitulada “Observatório da Luz”. 
O trabalho dele consiste em 
cobrir com cores e tons distintos 
as mais de 3.000 peças de 
vidro que formam o edifício da 
fundação.

Quem é fanático pelo espião James Bond e 
está com US$ 10,5 milhões disponíveis pode 
comprar uma das casas que foram usadas 
como cenário em um dos filmes. A mansão 
de Palm Springs, no estado norte-americano 
da Califórnia, que aparece no longa "007: Os 
Diamantes São Eternos", de 1971, foi colocada 
à venda. Destaque da casa fica com os 
imensos painéis de vidro que garantem uma 
visão de tirar o fôlego do Coachella Valley.

Luz em vidro

Mansão 007

Casa na árvore
Quem nunca sonhou na infância ter uma casa 

na árvore? Pois o arquiteto Aibek Almassov não 
só realizou essa vontade, como transformou a 
“casinha” em uma estrutura que alia conforto, 
modernidade e muito, muito vidro. A partir do 
investimento de fabricante de vidro e painéis 

solares, ele pode executar a obra, que conta com 
quatro andares, todos cercados por placas de 
vidro. Do lado de dentro, o piso é de madeira.
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VERSATILIDADE

Um escritório de arquitetura usou uma tecnologia pioneira para substituir por vidro o tijolo em um 
prédio histórico em Amsterdã. Após a reforma, a estrutura transparente recebeu uma loja da Chanel. Uma 

verdadeira revolução quando o assunto é o uso de vidros para fachadas. 

Luxo

Depois de revolucionarem o mundo do design, as impressoras 3D estão invadindo a arquitetura. O portal portu-
guês EuroNews visitou uma recente feira em Amsterdã onde descobriu que até casas estão sendo fabricadas a 

partir destes equipamentos, usando como base módulos de papel-cartão que depois são colados em madeira. O 
custo da casa fica em torno de 35 mil Euros e os responsáveis garantem que usam muito vidro para dar a sensa-

ção de mais espaço ao ambiente.  Assista à reportagem em vídeo neste link.

Terceira dimensão

Um modelo de telefone celular totalmente de vidro 
deve aparecer no mercado em meados de 2017. É o 
que acredita Ming-Chi Kuo, membro da equipe KGI, 

um dos analistas mais respeitados quando o assunto 
é a empresa de Steve Jobs. Em suas palavras, a 

gigante está planejando o lançamento de um iPhone 
que abandona o metal, o material da tendência em 

aparelhos celulares de elite estreados na última 
temporada.

Fonte: Tudo Celular

Celular 
transparente
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ABRAVIDRO

Tendo como premissa a educação no setor vidreiro 
catarinense, a Ascevi começou 2016 com uma 
verdadeira maratona pelas principais universidades 
catarinenses, levando conhecimento para 
acadêmicos de cursos relacionados à área, como 
arquitetura, engenharias e design. Mais de 500 
pessoas puderam aprender mais com a consultora 
da Abravidro, Clélia Bassetto. Em quatro dias, de 
25 a 28 de abril, foram visitadas cinco instituições 
em Tubarão, no sul de Santa Catarina, Palhoça, na 
Grande Florianópolis, Blumenau, no Vale do Itajaí, e 
em Joinville no Norte do Estado. Todas as atividades 
foram gratuitas. 

Em suas palestras com o tema “O vidro na 
construção civil” Clélia, que é consultora de 
Normatização da Abravidro, trouxe detalhes sobre 
os vidros de segurança e os resistentes ao fogo. 
Aos universitários, ela destacou a importância de se 
atentar à normatização e às especificações de cada 
vidro para garantir uma instalação segura, levando 
também em consideração a escolha das ferragens. 

A conversa de Clélia com os acadêmicos também 
passou pelas exigências da NBR 7199 -  Projeto, 
execução e aplicações de vidros na construção civil, 
além de tratar também sobre o envidraçamento de 
sacadas, tema atual e de muitas dúvidas entre os 
estudantes. 

Com um auditório lotado, a primeira universidade 
a receber a palestra foi a Unisul no campus de 

Universitários 
recebem maratona de 
conhecimento
Ascevi visita cinco universidades para transmitir 
informações sobre os vidros e suas normas de segurança

Tubarão. O presidente da Ascevi, Rafael Nandi 
da Motta, ficou surpreso com a participação dos 
universitários. “Fiquei muito feliz, o interesse das 
pessoas com a palestra só nos incentiva a oferecer 
mais eventos desse tipo em todo o Estado”, 
pontuou o presidente, lembrando que o grande 
foco da Associação está voltado para a transmissão 
de conhecimento sobre o vidro. “Aqui (nas 
palestras) temos os futuros formadores de opinião, 
que precisam conhecer vidro e saber especificar 
o material quando entrarem para o mercado de 
trabalho”, destacou. 

A professora Mara Regina Gomes, do curso de 
arquitetura e urbanismo da Unisul, considerou 
positiva a participação dos alunos durante a 
palestra em Tubarão. “Nós já falamos sobre o tema 
vidro durante o curso, mas é fundamental que a 
universidade receba palestrantes renomados que 
venham, principalmente, destacar a importância 
de se prezar pela segurança durante a escolha dos 
materiais”, enfatizou. 

Murilo, formado em arquitetura pela Unisul, fez 
questão de acompanhar a palestra promovida 
pela Ascevi. “Ainda temos pouco embasamento 
sobre vidro na Universidade. Por isso, qualquer 
meio que aproxime o acadêmico da área é 
completamente válido e necessário, pensando que 
as normas técnicas estão muito rigorosas e mudam 
constantemente”, avaliou. 
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Pelo Estado

A segunda parada aconteceu na Unisul do 
campus Pedra Branca, em Palhoça. Para o vice-
presidente da Ascevi, Sandro Henrique Rensi, que 
acompanhou a palestra o destaque foi a grande 
participação dos universitários. “Esse trabalho da 
Ascevi é de suma importância para que o tema 
vidro chegue até aqueles que vão especificar o 
material.”

O coordenador do curso de engenharia civil da 
Unisul, Oscar Ciro López, também ficou satisfeito 
com o tema e a qualidade da palestra. “Ficamos à 
disposição da Ascevi para que essa experiência se 
repita em breve”, anunciou. 

Em Blumenau, no terceiro dia de encontro, foi a vez 
da Furb receber a equipe da Ascevi. A professora 
Kelila Peixer, do departamento de arquitetura e 
urbanismo, explica que os vidros costumam ser 

muito aplicados nos projetos elaborados pelos 
alunos. “Esse tipo de palestra é uma oportunidade 
única, afinal, é a chance que os estudantes têm 
de conhecer as normas e outros detalhes técnicos 
que muitas vezes não são repassados com 
profundidade em sala de aula.”

A associada da Ascevi na região de Blumenau, Ivy 
Husadel Leduc, da Vidrolux, esteve presente e ficou 
surpresa com a participação dos estudantes. “Esse 
trabalho da Ascevi é fundamental, principalmente 
para ajudar os professores das universidades a 
complementar o conhecimento, já que muitas vezes 
alguns temas não conseguem ser explorados em 
sua totalidade durante o curso.” 

Para completar o ciclo de palestras, a Ascevi foi 
até Joinville, onde os estudantes dos cursos de de 
arquitetura e engenharia civil da Sociesc e Univille 
puderam trocar informações e adquirir mais 
conhecimento sobre o tema. 

CLIQUE PARA OUTRAS IMAGENS

TUBARÃO PALHOÇA

BLUMENAU JOINVILLE

Confira as imagens dos eventos 
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O Sul de Santa Catarina recebeu, no mês de abril, 
um novo shopping do grupo Almeida Junior. 
Além de ser uma referência em compras para a 
região de Criciúma, o Nações Shopping é mais um 
empreendimento que valoriza o setor vidreiro no 
Estado. Afinal, mais de 5.500 metros quadrados 
de vidro foram utilizados somente nas fachadas e 
acessos aos estacionamentos. Em todas as áreas, 
obra teve três empresas do setor envolvidas em sua 
execução: todas associadas à Ascevi. 

Vipel, Santa Rita e Steinglass trabalharam para a 
instalação e produção dos vidros necessários para 
que o material fosse valorizado da melhor forma. 
De acordo com o empresário Sandro Henrique 
Rensi, da Steinglass, nas fachadas, vão central e 

Shopping aposta 
nos vidros para 
garantir beleza, 
conforto e 
segurança aos 
usuários 

Obra é 
referência no 
uso do vidro 
em SC
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acesso ao estacionamento foram usados vidros 
laminados refletivos PN 114 prata + pvb incolor + 
4mm incolor da Guardian, todos beneficiados pela 
Santa Rita Vidros Especiais, totalizando 5.500 m2 
do material.  

Alexandre Souza, da Santa Rita Vidros Especiais, 
explica que os materiais produzidos na empresa e 
fornecidos para a obra do shopping têm fator solar 
de 28% e transmissão luminosa de 15%. Todos na 
cor prata. 

Para garantir a transparência das vitrines das 
lojas do shopping, a Vipel forneceu os vidros 
temperados incolor de 10mm, certificados pelo 
instituto Falcão Bauer de qualidade, Inmetro e que 
atendem às normas da ABNT. A empresa, que tem 
sede em Tubarão, ainda forneceu o sistema de 
fachadas estruturais glazing, do grupo Vipel Alump, 
totalizando mais de sete toneladas de alumínio 
estrutural. 

O vidro ainda é destaque no projeto de uma loja 
de materiais de construção e decoração, além da 
academia do shopping. De acordo com Sandro, 
da Steinglass, nesses dois setores foram usados 
240m2 de vidro laminado 4mm incolor +pvb 
incolor + 4mm incolor. Neste caso, foram utilizados 
vidros da Cebrace, também beneficiados pela Santa 
Rita Vidros Especiais. 

Arquitetura

O projeto arquitetônico foi assinado por Manoel 
Dória, do escritório Dória Lopes Fiuza, responsável 
por projetar mais de 25 shopping centers do 
Brasil, entre eles alguns da Almeida Junior como 
o Balneário Shopping, o Garten Shopping e o 
Neumarkt Shopping. Amplos malls, boa iluminação, 

Mais de 5.500 metros 
quadrados de vidro foram 
utilizados somente nas 
fachadas e acessos aos 
estacionamentos. Em 
todas as áreas, obra 
teve três empresas do 
setor envolvidas em 
sua execução: todas 
associadas à Ascevi. 

CLIQUE PARA 
OUTRAS 
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grande escala e novas experiências para o 
consumidor são a essência do projeto arquitetônico.  
No piso, destaque para o granito. Os sanitários 
levaram porcelanatos e o Espaço Família piso  
vinílico. Toda a parte de design, ambientação de 
interiores, defi nição de materiais, comunicação 
visual, luminotécnico, paisagismo e mobiliário 
são desenvolvidos in house e de autoria do 
DAD (Departamento de Arquitetura e Design) da 
própria Almeida Junior, que conta com uma equipe 
exclusiva de arquitetas e designers. 

Decoração

Passear e fazer compras no Nações Shopping é 
uma verdadeira experiência sensorial. Isso porque 
cada ambiente foi  pensado e desenvolvido aliando 
conforto e utilidade aos visitantes.  A começar 
pelo mobiliário, que segue o conceito do  projeto, 
cosmopolita e atemporal, garantindo muito 
conforto, qualidade e sofi sticação.

Na Praça Milano, onde estão concentradas as 
opções de gastronomia, os espaços amplos são 
confortáveis, com lounges. Mobiliários estofados, 
mescla em produtos com acabamentos em 
madeira natural e laminado melamínico, além 
do  porcelanato, originalmente da região, nas 
mesas da praça, tornam o ambiente ainda mais 
propício ao bem-estar. Os  espelhos complementam 
a decoração e ampliam o campo de visão do 
ambiente.

Paisagismo

O projeto de paisagismo do Nações Shopping foi 
desenvolvido pelo escritório A Boa Vista Projetos 
de Paisagismo, de  Joinville/SC. O proprietário, Jordi 
Castan, nasceu em Barcelona, na Espanha mas 
vive em Santa Catarina desde 1985. Ele  tem mais 
de 700 projetos realizados no Brasil e no exterior. 
Inspirado em vários países, paisagismo perene e 
valorização do clima tropical, o projeto contempla 
plantas e folhagens de espécies diversifi cadas.

Edição 5338
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Processamento de 
vidros de controle solar 
e aplicação de vidros na 
construção civil são alguns 
dos temas em discussão 
no ABNT/CB-37

NORMAS TÉCNICAS

O vidro de controle solar tem sido cada vez mais utilizado na 
construção civil, pois suas características são fundamentais para 
oferecer melhor conforto térmico e efi ciência energética nas 
edifi cações. Muito utilizado em edifi cações comerciais, hoje em 
dia também já podemos encontrá-los aplicados em residências, 
agregando seus benefícios aos projetos em que foram utilizados.

Durante a elaboração da norma ABNT NBR 16023 — Vidros revestidos 
para controle solar – Requisitos, classifi cação e métodos de ensaio, o 
setor identifi cou a necessidade de uma norma que estabeleça os 
parâmetros de processamento do vidro de controle solar, para que ele 
conserve todas as suas propriedades e benefícios.

Os trabalhos para a elaboração da norma de processamento de vidros 
de controle solar, iniciados após à publicação daNBR 16023, está 
avaliando os critérios de aceitação dos defeitos de processamento.

O projeto de norma tem o objetivo de estabelecer as boas práticas em 
todas as etapas do processamento, desde a recepção dos vidros no 
processador — passando pelo corte, lavagem, têmpera, laminação e 
insulamento — até o seu transporte ao cliente. Assim, o processador 
terá todas as informações de forma padronizada para preservar as 
características e a qualidade do produto.

É muito importante que as empresas que processam esse tipo de 
vidro participem da elaboração do projeto, pois ele será a referência 
para a garantia da qualidade do vidro de controle solar processado.

Outro projeto importante para o setor em que estamos trabalhando é 
a revisão da norma ABNT NBR 7199 – Projeto, execução e aplicações de 
vidros para construção civil, que está em consulta nacional até o dia 
9 de junho. O texto está disponível no site da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) pelo link www.abntonline.com.br/
consultanacional/projetos.aspx?ID=224 .

Para mais informações sobre esse ou outro assunto ligado às normas técnicas vidreiras, 
entre em contato com a Abravidro cb37@abnt.org.br ou (11) 3873-9908 

Silvio Ricardo Bueno de Carvalho 
é Gerente técnico da Associação 
Brasileira de Distribuidores e 
Processadores de Vidros 
Planos (Abravidro).
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Inovar para  
vencer a crise

Sete convidados da Ascevi 
prestigiaram, no dia 12 de abril, 
uma palestra promovida pela 
Abigraf/SC e o Sigraf/Fpolis 
com o tema Inovar para Vencer 
a Crise, realizada pelo Sebrae. 
O evento também apresentou 
resultados alcançados por 
empresas que participam 
do Projeto Agente Local de 
Inovação (ALI). A palestra foi 
conduzida pelo consultor 
Mateus Bernadino Neto, que 
por meio de vídeos, gráficos 
e exemplos práticos motivou 
os presentes a superarem a 
crise econômica. O consultor 
destacou a necessidade de 
manter o espírito de equipe das 
empresas. “É importante motivar 
toda a equipe para inovar. Criar 
e arriscar pode mudar o cenário 
positivamente”, ressaltou.

VIDRADO

Vidro no dia a dia

Quem visitou o estande da 
PKO do Brasil durante a 12ª 
Glass South America, em junho, 
coferiu uma ação diferenciada da 
empresa para mostrar ao público 
que o vidro está diretamente 
ligado ao conforto e bem-
estar das pessoas. Na próxima 
edição da Vitrô, contaremos em 
detalhes toda essa ação! 

E por falar em Glass...

Expectativas estão a mil para 
a abertura da 12ª Glass South 
America. É impossível não ficar 
imaginando as novidades e 
lançamentos que as marcas 
vidreiras estão preparando 
para nos surpreender. A Ascevi 
e a Vitrô estarão lá, conferindo 
tudo de perto para trazer todas 
as novidades na nossa próxima 
edição. 
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VIDRADO

Jantar Anavidro 

A Anavidro lançou, no dia 
26 de abril, a 11ª edição do 
Prêmio Destaque Anavidro 
2016. Empresas do setor foram 
convidadas para um jantar, onde 
os detalhes da premiação foram 
repassados. O resultado será 
divulgado no dia 3 de setembro.

Grupo Tecnovidro 
divulga resultados

O Grupo Tecnovidro, sediado 
na cidade de Farroupilha (RS), 
fechou o primeiro trimestre de 
2016 na contramão da crise. 
Com políticas de controle de 
custos, realinhamentos de 
mercado, investimentos em 
novos produtos e ampliação 
dos canais de venda, realizados 
ainda em 2015, a empresa 
acumula crescimento de 11% 
nos primeiros três meses do ano 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Investimentos no 
Nordeste

A Ipiaram Empreendimentos 
e Participações, com sede em 
Sergipe, e sua parceira Saint-
Gobain Vidros (Verallia Brasil), 
fabricante de embalagens 
de vidro para alimentos e bebidas, 
inauguraram no dia 4 de abri 
a IVN – Indústria Vidreira do 
Nordeste, nova unidade industrial, 
localizada na cidade de Estância, 
em Sergipe. Com um total de 
30 mil m² de área construída, 
esta fábrica conta com 195 
colaboradores e será responsável 
pela fabricação de garrafas e 
potes de vidro para os mercados 
de bebidas e alimentos que 
utilizam o vidro como material de 
suas embalagens.A nova unidade 
fabril irá proporcionar ao mercado 
do Nordeste, além dos produtos 
já consolidados, inovações em 
embalagens de  vidro. 
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Modelo de divisória deixa o ambiente clean e 
permite integração entre áreas interna e externa 

aplicada pelo proprietário do barco, quanto a vista 
da paisagem. 

O resultado foi excelente e o sistema se mostrou 
altamente favorável mesmo em condições adversas 
em alto-mar. De acordo com o marinheiro do 
barco, Gilson Francisco dos Santos, em 21 anos de 
mar, esta é a primeira vez que viu a utilização do 
sistema de envidraçamento em uma embarcação. 
O novo componente facilitou todos os serviços a 
bordo, além de possibilitar navegar com as portas 
abertas ou fechadas, dependendo das condições 
do tempo e do mar com total segurança. Para a 
aplicaç ão ser realizada de maneira segura e correta, 
é necessário obedecer as normas estabelecidas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

 A tendência da arquitetura em criar espaços 
com design inteligente tem valorizado o papel 
do sistema de envidraçamento reiki. O material, 
quando bem utilizado, pode promover o equilíbrio 
perfeito entre estética e qualidade de vida 
mesmo sendo em alto mar. Em um projeto de 
reforma de uma lancha, a aposta foi no sistema 
de envidraçamento para as portas da embarcação 
como elemento de integração e de interação entre 
ambientes interno e externo. 

O sistema permite deslizar as lâminas de vidro 
por todo o comprimento de um ambiente, 
independentemente dos ângulos da estrutura. 
Neste projeto, o uso do vidro ainda ajudou a 
valorizar tanto a decoração clean e funcional 

Sistema de 
envidraçamento 
valoriza espaço em 
barco de passeio

CLIQUE PARA 
OUTRAS 

IMAGENS
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Daniel Godri Junior é palestrante 
há mais de 18 anos no mercado, 
realizando diversos treinamentos 
e palestras nas áreas de 
Motivação, Vendas, Atendimento 
ao Cliente, Liderança e Marketing. 

13 maneiras de 
desmotivar alguém

ARTIGO

Não sou supersticioso, mas geralmente, com exceção do Mário Jorge 
Lobo Zagallo, o número 13 é visto como um número associado ao 
azar. Isto é tão verdade que em alguns países não existe o 13º andar 
nos prédios e nem a poltrona de número 13 nos aviões. Sendo ou não 
um número do azar, aqui vão 13 dicas que se bem usadas com certeza 
lhe trarão um azar profi ssional muito grande: o fracasso como líder e 
consequentemente o seu fracasso profi ssional. Vamos lá: 

1. Diga para uma pessoa que ela é um erro, que tudo o que ela faz dá 
errado. 
Esta é uma das formas efi cazes de incutir em uma pessoa o gene do 
fracasso. Quando dizemos a uma pessoa que ela é um erro tiramos o 
seu valor. E quando isto acontece, as pessoas começam a se “vender” 
por pouco. Por muito pouco largarão o emprego, por muito pouco 
poderão roubar e desviar dinheiro e enfi m, por muito pouco já não se 
interessarão pelo bem estar da companhia.

2. Não dê confi ança a uma pessoa. 
Quando não damos confi ança a uma pessoa estamos praticamente 
deixando claro que sabemos que um dia ela irá nos trair. É como se eu 
dissesse a alguém de maneira indireta “Olha eu estou de olho em você, 
sei que se der mole você vai me sacanear!” Por incrível que pareça não 
confi ar é a melhor maneira de ser enganado. A pessoa pensa “Bem, já 
que ele espera que eu faça isso, é isto que eu vou fazer!” Claro que 
confi ança nunca foi sinônimo de falta de prudência. É lógico que não 
vou contratar como fi nanceiro da minha empresa alguém em quem 
eu não confi e, mas existem muitos níveis de confi ança para serem 
praticados.

3. Trate-a como um número. 
Quando tratamos as pessoas simplesmente como um número 
produtivo que pode ser substituído a qualquer momento criamos 
pessoas individualistas, que não entendem seu papel no processo 
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produtivo. Além disso, a falta de valorização é apontada como sendo 
uma das principais causa da desmotivação no trabalho.

4. Não ouça suas opiniões e pode-a toda hora.  
Além de minar a criatividade, podar as opiniões e não ouvir as 
pessoas deixam-nas desanimadas e imparciais a situação da empresa. 
Não espere que agindo assim seus funcionários fiquem alguns 
minutos a mais por dia trabalhando ou que “vistam a camisa da 
empresa”. Só se sente participante quem opina e vê que ao menos 
suas sugestões são ouvidas sem interrupções e preconceitos.

5. Quando uma pessoa errar diga que você sabia que isto ia acontecer.  
Ah eu sabia que você não era capaz! Esta é uma maneira poderosa 
de desmotivar uma pessoa e fazer com que ela desconfie do seu 
potencial não chegando a se desenvolver. Uma pessoa que ouve 
muito isto se torna temerosa. Lembro-me de um colega no primeiro 
grau que todo jogo (todo jogo mesmo!!!) fazia um gol contra. Antes do 
jogo começar as pessoas já diziam: “Ei, o Fulano fica para o time de 
vocês!” O nervosismo do rapaz em não fazer gol contra era tão grande 
que adivinhem!? Ele acabava fazendo gol contra.

6. Não reconheça os acertos das pessoas  
Embora eu também acredite que as pessoas devem ser as melhores 
naquilo que fazem, independente de qualquer outro motivo, tenho 
a certeza de que reconhecimento é muito importante. É através 
deste “reforço positivo” que deixamos claro do que gostamos e 
incentivamos estas atitudes para que se repitam. Deixamos claro que 
estamos observando as pessoas e que nos preocupamos com suas 
atitudes. Também mostramos que não vemos só as deficiências, mas 
também valorizamos os acertos e idéias criativas.

7. Quando a pessoa tiver uma ideia brilhante diga que ela é paga para 
isto mesmo.  
É melhor dar uma cacetada em alguém do que dizer isto. Certamente 
você que esta lendo este artigo deve estar pensando. Ai, vou enviar 
este artigo pro meu chefe. Ou ainda vou imprimir um papel deixar 
na mesa dele e sair correndo.  Claro que as pessoas são pagas para 
terem um bom desempenho, mas isto não significa que devem ser 
desvalorizadas e esnobadas por isto. Na verdade, a mesma pessoa 
que fala coisas deste tipo é a mesma que diz que na sua empresa o 
funcionário “não deve pensar” somente trabalhar. Só tenho uma coisa 
a dizer sobre estas pessoas: faça uma previdência privada bem gorda. 
E urgente!
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8. Brigue muito por pouca coisa  
Existem gerentes e pessoas que são os verdadeiros chatos. Brigam com 
o funcionário por 2 minutos de atraso que só aconteceu em 6 meses. 
Querem a cafeteira virada para o norte, querem que a funcionária use 
batom rosa em vez do vermelho e coisas deste tipo. Brigar por pouca 
coisa com certeza terá a desmotivação como resultado.

9. Use dois pesos e duas medidas  
Uma excelente maneira de desmotivar pessoas é em uma mesma 
ou similar situação tratar duas pessoas de maneiras distintas. Uma é 
exaltada a outra é xingada e, no entanto, a situação é parecida. Isto faz 
com que as pessoas comecem a perceber que as panelinhas se dão 
bem naquela empresa. Elas tentarão entrar para panela, custe o que 
custar, abandonarão a sua empresa ou, pior ainda, começarão a sabotá-
la.

10. Seja relaxado e faça de conta de que não está nem aí.  
Pior que o chato é aquele que é alheio a todas as coisas. Não está 
nem aí com resultados, com nada. Nem com a funcionária ligando pro 
namorado no Japão, nem paro garoto jogando paciência em horário de 
trabalho. Isto desmotiva porque os funcionários percebem que se nem 
o dono entrou no barco porque eles deveriam entrar?

11. Ache-se superior as pessoas  
Alguns se esquecem de que cargos, cartões de crédito, carros, são 
simplesmente coisas. Esquecem-se que mais importante do que TER 
é SER uma pessoa excelente. Talvez acreditem que vivam mais por 
terem cargos gerenciais ou de diretoria. Não é porque temos mais que 
somos mais. Existem dois tipos de pessoas que desmotivam as pessoas 
desta maneira:aqueles que pensam que são deus e aqueles que têm 
“certeza” que são deus.

]12. Seja indiferente com elas  
Não responda quando lhe cumprimentarem, não olhe as pessoas nos 
olhos, finja que não as conhece e nem se dê conta da presença delas.

13. Xingue e critique as pessoas na frente dos outros.  
Chame-as de “burro”, ignorantes, irresponsáveis, incapazes. Pior, 
faça isto com freqüência e em voz alta na frente dos outros. É uma 
das maneiras mais eficazes de fazer com que os índices de suicídios 
aumentem.

E então 13 é um número comum, dá sorte ou azar? Talvez seja um ou 
outro dependendo da sua decisão.

ARTIGO
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INFORMAÇÕES

ASSOCIADOS
 
Santa Rita Vidros Especiais
(48) 3343 8500

Steinglass
(48) 3248 0448 

SVA Vidros 
(49) 3442-5020
 
 Unividros
(48) 3626 5460
 
Vera Cruz Indústria de Vidros
(48) 3086 8888
 
Vidraçaria Arte Vidros
(47) 3370-1218
 
Vidraçaria Lagoa
(48) 3232 2044

Vidraçaria Príncipe
(47) 3436 3147
 
Vidraçaria Santa Efigênia
(48) 3244 2455
 
Vidraçaria São Pedro
(49) 3223 0500

Vidraçaria Vidrocenter
(48)3244-2088  
   
Vidraçaria Vidrolin
(47) 3642 3937
  
Vidrofort
(47) 3368 4029

Vidrolux
(47) 3035 4445

Vipel
(48) 3631 0100

Visa Vidros
(48) 3033 4455

Alusupra Alumínio
(48) 3242 347
 
América Vidros
(48) 3525 1224
 
Art Vidros
(48)  3434 6900
 
Casa com Vidro
(48) 3357 1712
 
Catarina Vidros 
Reciclagem de Vidros
(48) 3263 6222

DT Vidros
(48) 3632-6017
 
Glasstem
(48) 3433 1995
 
Golden Vidros
(48) 3242 4676
 
Incovisa
(48) 3202 9900

Linde Vidros
(47) 3641 4444
  
Mauriglass
(47) 2107 4046
 
Mercovidros
(48) 3279 8100
 
Metanox
(48) 3257-1855
 
MS Vidros
(48) 3242-3407
 
Personal Glass
(48) 3033 1333
 
Real Vidros
0800 703 0094
  
Rohden Vidros
47 3563-9100
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