Resumo executivo
2015 - 2017

Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio

Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio

Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio
2

VALORES AFEAL

Foto: Shutterstock

RESUMO EXECUTIVO 2015-2017

Visão
Ser a representante nacional do setor de esquadrias de
alumínio.

Missão
Promover a organização e o fortalecimento do setor de
esquadrias de alumínio.

Valores AFEAL
Comprometimento
Aceitação das decisões consensadas pelo grupo e um
compromisso em implantá-las na íntegra. Disposição de abrir
mão de interesses individuais em benefício dos interesses do
grupo.
Determinação
Forte desejo de implantar e implementar todas as decisões
consensadas pelo grupo, independente dos obstáculos e
dificuldades inerentes a ela. É manter de todas as formas a
constância do propósito e objetivos.
Ética
Comportamento em conformidade com as regras aceitas pela
sociedade mediante a adoção dos mais altos padrões morais,
práticas comerciais sérias, transparentes e intocáveis.
Inovação
Preocupação constante com o questionamento da situação
atual e a proposição de novas ideias para introduzir as mudanças
necessárias, mesmo que sejam totalmente diferentes do que
são hoje.
Integração
Valorização do bom relacionamento e do trabalho em equipe,
respeitando a individualidade das pessoas e as particularidades
das organizações de forma a fortalecer os vínculos em todas as
relações.
Transparência
Estilo e forma de atuação que não deixa dúvidas quanto aos
atos e ações. É o ato de demonstrar e disponibilizar o que, o por
quê, o quando e o quanto.
É não ser oculto. É fazer tudo às claras.
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Carta do Presidente
Antonio Antunes
Presidente

Caros Associados,
Passamos nos últimos dois anos, que coincidem com a vigência
dessa gestão, por um dos momentos mais difíceis deste país desde
o início do período democrático. Tempos que exigiram sabedoria
e resiliência, mas que tenho certeza serviram para ampliar a nossa
união e nos farão ainda mais fortes como associação.
A Afeal é a representante máxima dos fabricantes de
esquadrias de alumínio no Brasil e está sempre ao lado da
cadeia produtiva em todos os momentos. A crise foi amarga,
mas nos mostrou que temos hoje um segmento mais maduro,
profissional e competente. Capaz de suportar adversidades e
vislumbrar melhores momentos na retomada da economia.
As ações que a entidade desenvolveu nesses dois anos
buscaram refletir as necessidades e os anseios dos associados.
O Programa Setorial da Qualidade (PSQ), com toda a sua
complexidade, passou por um diagnóstico que apontou a
necessidade de reestruturação, com a inclusão de todos os
fornecedores de insumos no processo. A Afeal vem conduzindo
essa mudança e conquistando importantes apoios, como o da
Abal (Associação Brasileira do Alumínio).
Ampliar a representatividade da associação em território nacional
está entre os pilares do planejamento estratégico da entidade
(revisado durante essa gestão) e, nesse sentido, conquistamos
importantes vitórias. Consolidamos os núcleos regionais no
Ceará, Pernambuco e Bahia; criamos os núcleos Paraná, Espírito
Santo e Santa Catarina, onde foram realizados encontros
entre empresários e treinamentos presenciais, inclusive com a
contratação de um analista de treinamento e desenvolvimento.
Muitos foram os eventos organizados no período. Entre eles, o
1º Encontro Regional da Indústria de Esquadrias de Alumínio,
em Salvador-BA, onde foi redigida a “Carta de Salvador”. Um
movimentado 2º Encontro Nacional da Indústria de Esquadrias
de Alumínio foi realizado durante a Fesqua 2016, onde estivemos
com a Ilha Afeal; além do 1º Encontro Nacional dos participantes
do PSQ - Esquadrias de Alumínio, em julho de 2015.
Apoio jurídico, técnico, fiscal e parcerias para fornecer
informações de mercado e trabalhistas aos associados estão
em plena atividade. Capacitação, com cursos presenciais e web
seminários sobre diferentes temas para suprir as demandas dos

fabricantes e novos formatos de comunicação com agências de
marketing e assessoria de imprensa contratadas nessa gestão,
deram um novo desenho para a entidade.
O apoio da entidade ao aprimoramento das normas técnicas
que regem o setor, em um trabalho conjunto com entidades
e a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), foram
prioridades. A busca cada vez maior pelo engajamento dos
associados no processo de revisão dos textos foi uma de
nossas principais bandeiras. Com a campanha Isso Não é
Normal, buscamos mostrar de forma didática o trabalho que
fazemos em prol da qualidade.
De forma efetiva participamos da realização do caderno
técnico do 12º Construbusiness e do evento organizado pela
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), onde a
Afeal está representada no comitê do Deconcic (Departamento
da Indústria da Construção). No México (2015) e na Espanha
(2016) levamos o nome do Brasil, mais duas vezes, ao Fórum
Ibero-americano de Janelas, Portas e Fachadas.
Marcamos presença em feiras, encontros, debates, seminários,
palestras, entre outros eventos de relevância no cenário
da construção civil brasileira, além de buscar ampliar o
relacionamento com entidades correlatas no setor.
Enfim, apesar de todo o clima adverso, a entidade e os associados
procuraram realizar as atividades associativas da melhor maneira
possível. Essas ações os senhores poderão acompanhar com
detalhes nas próximas páginas do Resumo Executivo que,
inclusive, marca o encerramento da gestão 2015-2017.
Sendo assim, desejo que nos próximos dois anos possamos
ampliar as realizações e inovar para que o nome da Afeal
sempre esteja no mais alto posto. Aos nossos vice-presidentes,
conselheiros, gerência e equipe, desejo disposição, capacidade
e vontade de empreender para mantermos o processo de
melhoria constante das nossas ações.
Aprimoramento profissional, planejamento, modernização
dos meios produtivos e a busca incessante pela qualidade e
desempenho das esquadrias são a chave para o sucesso do setor.

Boa leitura!
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Conhecimento
Com o avanço da industrialização dos processos na
construção civil, o setor de esquadrias de alumínio evoluiu e
se modernizou.
E como forma de atender as crescentes solicitações de
empresários que entendem o capital humano como
essencial para a sustentabilidade dos negócios, em um
mercado cada vez mais sensível e exigente, a Afeal
tem promovido um leque de ações de capacitação e
profissionalização para a cadeia produtiva.
Para isso, a associação mirou esforços para a qualificação
de métodos estratégicos visando, inclusive, o contexto
de dificuldade econômica com o aperto nos orçamentos
das empresas. Entre as realizações, organizou palestras
e cursos técnicos presenciais, como o CEM (Cálculo de
Esquadrias Metálicas); e o de Medição e Projetos para
Esquadrias de Alumínio.
O programa “pé na estrada”, criado para capacitação
profissional das regionais da Afeal, fora do estado de São
Paulo, tem recebido elogios dos profissionais que participam
das ações. O objetivo é atender as necessidades das empresas
conforme o mercado local. Nesses dois anos, as regionais
dos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraná, Espírito
Santo e Santa Catarina realizaram cursos, palestras, oficinas e
workshops, entre outras atividades.
Como forma de incentivar a democratização da informação
e facilitar o acesso, a Afeal formatou e veiculou pelo site as
webpalestras. Entre elas, estão: “Como administrar pequenas
empresas em tempos de crise”, “Índices da Construção Civil”,
“Segurança e medicina do Trabalho”, “O BIM no mercado de
esquadrias de alumínio” e “A gestão de projetos no ambiente
da indústria de esquadrias”.

WEB PALESTRAS AFEAL
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Por meio de parcerias, no formato In Company, a Afeal
executou cursos em diferentes regiões do país. Para ampliar
a troca de informações entre fabricantes e fornecedores
de insumos da cadeia, promoveu workshops com temas
como vedações, sistemas de esquadrias, colagem de vidros,
componentes, entre outros.
Na área de gestão, a entidade realizou os cursos sobre Métodos
e Processos; Custos; Gestão de Negócios para Indústrias de
Esquadrias; e Processos em Esquadrias de Alumínio.

Nas universidades pelo país levou palestras
presenciais sobre Normas Técnicas e Vida Útil
das Esquadrias de Alumínio. Em São Paulo, deu
continuidade aos cursos de extensão universitária
em parceria com a Universidade Mackenzie.
Como apoio e promoção da inclusão social de jovens com
idade entre 18 e 29 anos, renovou o apoio a cursos de
qualificação profissional do projeto Futuro em Nossas Mãos,
realizado pelo Grupo Votorantim em parceria com o Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Ainda com o Senai e em parceria com empresas do setor
realizou os cursos de autoCAD, Desenho de Esquadrias,
Instalação e Serralheria em Alumínio nas unidades Vila
Leopoldina, Suzano e na unidade móvel. Além disso, ampliou
a grade de cursos voltados para esquadrias, com o primeiro
curso de instalação de fachadas realizado na unidade do
Senai, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Foto: Shutterstock
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Comunicação
A era da comunicação digital vem transformando as relações humanas em diversos níveis. Transparência, objetividade e rapidez
estão entre as demandas da sociedade e do mercado. Nesse sentido, a Afeal se moderniza e busca estabelecer na comunicação
uma linguagem dinâmica, simples e condizente com as novas plataformas em rede e de colaboração mútua, presentes com
maior intensidade no dia a dia das pessoas
Entre as ações de mídia promovidas pela associação no biênio 2015-2017, destaque para a exibição histórica, em cadeia nacional,
no programa “É de Casa”, da Rede Globo. A emissora deu a oportunidade para que a Afeal estabelecesse contato direto com o
consumidor final e mostrasse o importante papel das esquadrias de alumínio na vida de boa parte da população.

A pauta do “É de Casa” tratou de temas como reforma,
manutenção, conservação de esquadrias e os itens que o
consumidor precisa estar atento para fazer a compra do produto
certo, que atenda as necessidades da edificação e da família e
esteja em conformidade com as normas de desempenho.

A linguagem certa para o consumidor final foi um dos desafios
da comunicação. Pensando nisso, a Afeal criou as campanhas
“Compre certo” e “Isso não é normal”, que funcionaram como
alerta sobre a importância da escolha, na hora da compra, de
esquadrias de qualidade, fabricadas seguindo as normas e
instaladas por profissionais capacitados.
Para as campanhas, além de material impresso, foram
gravados vídeos que mostram os testes com janelas sem
o mínimo de estanqueidade, entre outras patologias, e
depoimentos de técnicos e da diretoria da Afeal explicando os
principais problemas causados à saúde, bem estar e conforto
dos usuários por produtos fabricados em não conformidade.
Ainda com foco nos consumidores finais, estabeleceu parceria
com a rede francesa de home center, Leroy Merlin, e introduziu
as campanhas “Compre certo” e “Isso não é normal” em uma das
lojas da rede. Também, participou de palestras técnicas com os
colaboradores e da Feira de Esquadrias organizada pela empresa.
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Na grande imprensa, foi publicada matéria no caderno
Imóveis do jornal O Estado de S.Paulo e veiculada a campanha
“Impeachment Já”, na revista Veja. Essa última, alertava os leitores
sobre a importância de se exigir desempenho nas esquadrias
para obter como recompensa segurança e qualidade de vida.

Nas mídias especializadas, a associação teve presença
constante em todos os veículos do setor de esquadrias de
alumínio, vidro, varejo, arquitetura e construção. Na revista
Finestra, foi fonte permanente para os principais temas do
setor apoiando assuntos sobre normatização, capacitação,
segurança, tecnologias e projetos. Em parceria com as revistas
Contramarco e Aluminews, a Afeal produziu material denso que
buscam fortalecer e integrar cada vez mais a cadeia produtiva.

Para estabelecer contato direto com os associados e a troca constante de informações criou grupos no Whatsapp e a página
no Facebook. E, semanalmente, dispara para os associados a newslleters Afeal News e “Fique por dentro do PSQ”, uma cobertura
completa das principais realizações.
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Para estimular a integração dos profissionais da cadeia
produtiva, uma das estratégias de marketing foi a criação do
concurso de fotografia “Janelas Urbanas”. Uma maneira de
instigar o olhar dos associados e estudantes de arquitetura para
as janelas da cidade como os espaços das edificações que se
abrem para o mundo.
No programa de viagem que vai levar o grupo de associados
para participar da maior feira do mundo do setor da construção,
a Batimat, em Paris, na França, que acontece em novembro de
2017, a Afeal realiza intenso trabalho de comunicação com a
produção de folders e comunicados sobre o evento. Como
manutenção institucional da marca, vem investido no apoio a
feiras nacionais nos principais eventos do setor.
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Representação Institucional
Exercer influência positiva nos diferentes campos da sociedade
como forma de mostrar a importância da cadeia produtiva
de esquadrias de alumínio na vida das pessoas tem sido o
trabalho realizado pela Afeal durante sua longa existência.
A associação busca criar mecanismos estratégicos de atuação
sempre em prol da democracia e dos interesses dos associados
em diferentes esferas, entre as mais importantes estão as de
políticas públicas; economia e mercado; social e educação; e
sustentabilidade e meio ambiente.
No âmbito federal, a Afeal participou ativamente do Fórum de
Gerentes dos Programas Setoriais da Qualidade, no Ministério
das Cidades, em Brasília; e do seminário sobre especificações
de desempenho para empreendimentos de Habitação de
Interesse Social, organizado pelo ministério em parceria com
entidades nacionais do setor de arquitetura e construção.
Sua representatividade em território nacional foi ampliada
com a consolidação dos núcleos regionais no Ceará,
Pernambuco e Bahia e com a criação dos núcleos Paraná,
Espírito Santo e Santa Catarina.
Contribuiu de forma efetiva com os principais fóruns de
debate da construção civil organizados pelo Deconcic
(Departamento da Indústria da Construção) e Consic (Conselho
Superior da Construção Civil) ambos da Fiesp; atuando no
Departamento da Construção Civil, no Grupo de Trabalho da
Construção Industrializada e no Programa Compete Brasil.
Como apoiadora e participante esteve presente no ConstruBr,
organizado pelo Sinduscon-SP.
Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a entidade participou
do 1º Fórum sobre Desempenho de Edificações e do 4º
Seminário Nacional de Construções Sustentáveis organizados
pela Faculdade IMED. Ainda no campo do conhecimento,
mediou seminários em feiras, como na Vidrosom, e participou
de debates técnicos em veículos especializados, como na
revista Arquitetura e Urbanismo, da editora Pini, tendo como
temas as fachadas acústicas e unitizadas.

Núcleos AFEAL

Núcleo Pernambuco
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O estreitamento do relacionamento com entidades correlatas
foi intensificado e prioritário nessa gestão. A Afeal esteve
ao lado de associações como ABTS, Siamfesp, Siescomet,
Anamaco, Abravidro, Abividro, Secovi, Abal, CBIC, AsBEA,
Abinox, entre outras. Por sua atuação no mercado, a entidade
recebeu os Prêmios Marca Brasil em 2015 e 2016, nas
categorias Top Seven, Tob Absolute e Top Max. O prêmio é
um dos mais importantes do setor empresarial e permite aos
consumidores elegerem as marcas de preferência.
Apoiou grandes eventos setoriais, tais como a 3ª Conferência
Municipal sobre o Ruído (ProAcústica), o 7º Congresso
Internacional do Alumínio (Abal) e o Seminário sobre Uso
Eficiente da Água na Produção de Materiais (CBCS). Participou
das feiras Vidrosom 2015 e 2016, Expo Arquitetura Sustentável
2016 e Feicon Batimat 2016. Integrou o 6º Seminário de
Modelagem da Informação e de Novas formas de Ocupar
a Cidade a partir do Novo Plano Diretor de São Paulo,
organizados pela AsBEA, entre outros.
A Afeal se fez presente por duas vezes do Fórum Iberoamericano de Janelas, Portas e Fachadas. Em 2015, durante
o Salón Amevec, no México, e em 2016, durante a feira
Veteco, na Espanha. Além disso, a associação é membro
permanente deste organismo que conta com participação
das associações do Paraguai, México, Espanha, Portugal,
República Dominicana, Colômbia e Chile.
Na maior feira do mundo da construção, a Batimat 2015,
em Paris, na França, integrou a delegação organizada pela
Fiesp com o maior número de participantes entre todas as
entidades que fizeram parte do grupo. Na oportunidade,
os profissionais puderam realizar visitas técnicas, reuniões
comerciais e encontros de relacionamento.
A elaboração de publicações também fez parte desses dois anos
de gestão. A Afeal contribuiu com conteúdo para o caderno
técnico do Construbusiness, da Fiesp, e do livro História da
Construção no Brasil, patrocinado pelo SindusCon-SP.

FORO IBEROAMERICANO
DEL CERRAMIENTO

FÓRUM IBERO-AMERICANO
DE JANELAS, PORTAS E FACHADAS

Como forma de atualizar as diretrizes institucionais, a entidade
contratou uma consultoria especializada que colaborou com a
revisão do Planejamento Estratégico para o quinquênio 20162020. A Afeal encaminhou um encarte que ilustra os novos
valores organizacionais aos associados e apresentou as principais
mudanças nas reuniões com os núcleos regionais.

ANFAJE
ASEFAVE
ASOVENSA

AMEVEC

ACOVEN

Os ditames do novo Planejamento Estratégico nortearão
os caminhos associativos dos fabricantes de esquadrias de
alumínio pelos próximos anos.

AFEAL

ALUVI
ACHIVAL
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Eventos
Ampliar a integração e o fortalecimento das empresas do setor
e reforçar a representatividade da marca Afeal no cenário da
construção civil brasileira foram os objetivos da gestão do
biênio 2015-2017.
Fora do eixo Rio-São Paulo, o 1º Encontro Regional da Indústria
de Esquadrias de Alumínio, realizado em outubro de 2015, em
Salvador, na Bahia, foi um marco na história da associação,
com a participação de líderes empresariais da região.
O evento contribuiu para a consolidação dos núcleos Afeal no
Ceará, Pernambuco e Bahia. Na ocasião, foi redigida a “Carta
de Salvador”, um documento com as diretrizes que definiram
as demandas locais. A ressonância do encontro foi positiva e
serviu como estímulo para a criação de novos núcleos: Espírito
Santo, Paraná e Santa Catarina.
Com a contratação de um analista de treinamento
e desenvolvimento para as regionais, a associação
promoveu encontros entre empresários e investiu em
treinamentos presenciais.
Em meio à realização da Fesqua (Feira Internacional de
Esquadrias, Ferragens e Componentes), o 2º Encontro
Nacional da Indústria de Esquadrias de Alumínio, organizado
pela Afeal, em setembro de 2016, tornou-se uma plataforma
nacional de debates sobre os caminhos pelos quais deve
seguir a cadeia produtiva de esquadrias de alumínio.
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Na feira, o público conheceu a “Ilha Afeal” e as campanhas
“Isso Não é Normal” e “Compre Certo”, lançadas com o
objetivo de fortalecer o combate à não conformidade dos
produtos junto a fabricantes.
A associação participou também com estandes na
Feicon Batimat 2016 e na Expo Alumínio. Já em em feiras
internacionais, viabilizou a visita de empresários da cadeia de
esquadrias de alumínio, junto com a delegação formada pela
Fiesp, à feira Batimat 2015, na França. O setor de esquadrias
de alumínio foi o mais representativo (em número de
participantes) na delegação da Fiesp.
Como tradição, os jantares de fim de ano, que reúnem em
média cerca de 200 convidados, foram importantes eventos
no período, onde representantes de toda a cadeia, jornalistas
e colaboradores puderam confraternizar, fazer um balanço
das atividades e projetar iniciativas.
Em julho de 2015, a entidade organizou o 1º Encontro Nacional
dos participantes do PSQ (Programa Setorial da Qualidade)
de Esquadrias de Alumínio, que contribuiu para mostrar a
necessidade de reformulação do escopo do programa, com a
inclusão de todos os atores da cadeia produtiva no processo.
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Organização Setorial
Para a Afeal, o cumprimento de normas técnicas, que
estabelecem requisitos mínimos de desempenho para os
produtos da cadeia produtiva de esquadrias de alumínio, é
categórico. As diretrizes normativas moldam os processos
produtivos e colocam as empresas brasileiras em consonância
com a qualidade de produtos de padrão internacional.
Organizar de forma integrada a complexa cadeia de
insumos presentes na fabricação das esquadrias sob o
guarda-chuva das normas técnicas foi um dos desafios da
entidade nesses dois anos. Outras prioridades dessa gestão
foram o acompanhamento e a participação do setor na
evolução normativa, pois as alterações nos textos impactam
diretamente a forma de atuação das empresas no mercado.
Nesse contexto, o PSQ (Programa Setorial da Qualidade) de
esquadrias de alumínio foi submetido a uma reformulação,
que considera a necessidade de participação ampla e irrestrita

da cadeia como um todo, no Sistema de Qualificação de
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat,
do Ministério das Cidades.
A participação com vistas a defender os interesses do setor
nas CEs, Comissões de Estudos, estabelecidas pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) para a criação e
atualização de normas técnicas, foi intensa. A Afeal contribui
efetivamente nas comissões das normas NBR 10821, NBR
12690, NBR 6123, NBR 14125 e NBR 7199. Além da participação
em grupos de estudos de reciclagem de alumínio, guarnições,
fixadores e perfis.
Além disso, a entidade criou e coordena Grupos Técnicos
próprios, formados por profissionais e consultores com o
intuito de prepará-los para as discussões das comissões
da ABNT.

Foto: Shutterstock

do Habitat
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Apoio técnico
O trabalho de estímulo e apoio à evolução técnica do
setor foi intensificado pela Afeal. Nos últimos dois anos,
foram realizadas visitas técnicas em empresas associadas e
pareceres técnicos opinativos em atendimento a demandas
de consumidores e construtoras.
O Ciclo de Desenvolvimento Técnico, com a formatação
de Workshops que serão realizados pelo Brasil, que dão
sustentação às ações dos núcleos da entidade, foi criado como
forma de ampliar o apoio a empresas de diferentes regiões.
Outra iniciativa foi a elaboração do Sistema de Qualificação
de Consultores de Esquadrias, visando a organização do
segmento. A Afeal ainda contribuiu de forma efetiva na
produção do Manual de Esquadrias da Câmara Brasileira da
Construção – CBIC, que será direcionado para as construtoras.

WORKSHOPS

Foto: Shutterstock

“Conhecimento para gerar
negócios em qualquer tempo”
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Apoio Jurídico, Fiscal e Econômico
A prestação de serviços jurídicos, fiscais e econômicos
como apoio à gestão das empresas associadas é uma das
principais bandeiras da Afeal. A ideia é fornecer soluções para
que empresários e colaboradores optem pelas melhores
condições nas tomadas de decisões no mercado.
Ouvir empresários sobre as principais demandas que
impactam os negócios e assim fornecer apoio com ações
práticas tem produzido resultados.

Jurídico

Para ampliar o conhecimento dos associados sobre o ambiente
jurídico, em novembro de 2016, a entidade organizou o
Encontro Jurídico de Direito Tributário, em São Paulo, que
contou com um público expressivo.
No campo técnico-jurídico, a Afeal coordenou a consulta aos
CREAs (Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia)
de todo o Brasil e formulou petição ao Confea (Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia) sobre a possibilidade
da incumbência das ARTs (Anotações de Responsabilidade
Técnica), no setor de esquadrias de alumínio, abrangerem
duas categorias de engenheiros (não somente uma ou outra)
que atuam no setor – os mecânicos e civis.
O departamento jurídico da Afeal colaborou para a formulação
de contratos, pareceres e orientações jurídicas específicas para
o setor. Estes documentos fazem parte do portfólio de serviços
que está disponível no site da associação.
Modelos de contrato de pedido padrão de compra; instalação;
de industrialização por conta de terceiros, sem instalação na
obra; contrato padrão-empreitada de lavor para instalação de
esquadrias e obra são alguns dos papéis criados pela entidade.
Além disso, foram elaborados pareceres e orientações jurídicas
como: controle de produção e estoques; produtos controlados no
setor de esquadrias de alumínio (ex. uso de álcool isopropólico);
terceirização no setor de esquadrias; logística reversa; e obrigação
fiscal das empresas do Simples Nacional sobre entrega da DCTF.
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Fiscal

Como forma de classificar corretamente as alíquotas de
impostos que incidem sobre a atividade produtiva do setor
de esquadrias, a Afeal coordenou uma série de consultas
junto à Receita Federal. Esta medida, após analisada pelo
órgão, deve proporcionar isonomia fiscal entre os diversos
fornecedores de componentes e segurança aos negócios
dos associados.
Entre as consultas, destaque para a análise e possível adequação
da classificação da cobrança do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) para os componentes de esquadrias.

Econômico

Exclusivamente para associados, a Afeal contratou uma
consultoria econômica para dar suporte à coleta de dados
do setor de esquadrias, disponibilizando o Índice de
Atividade da Construção Imobiliária (IACI) e, mensalmente,
o MCC (Monitor da Construção Civil), com dados do setor
do mês anterior.
O IACI mede a área em construção – em fase de fundação,
estrutura ou acabamento – de obras imobiliárias residenciais,
comerciais, de turismo e outros, com abrangência nacional,
e faz parte de um dos índices gerados pelo Monitor da
Construção Civil.
A plataforma MCC compila e gera mais de 400 indicadores
para o mercado da construção civil e permite monitorar a
dinâmica dos mais diversos segmentos.
Com esse levantamento, a Afeal pretende fornecer
diversas informações, como análises das unidades de
edificações vendidas nas principais praças do país; das
unidades lançadas, de forma consolidada, por região e
por tipologias; do m² de obras em construção por fase
(fundação, estrutura e acabamento), por região e por
tipologia; e do consumo de portas e janelas no Brasil,
por região e por tipologia.

APOIO JURÍDICO, FISCAL E ECONÔMICO

Foto: Shutterstock
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Depoimentos
Milton Rego,
Presidente Executivo da Abal Associação Brasileira do Alumínio
A Abal sempre esteve próxima à Afeal no contínuo trabalho de promover as
esquadrias de alumínio e contribuir para que fossem fabricadas com base nas
normas de qualidade. Nesse esforço, ambas entidades impulsionaram a qualidade
de toda cadeia produtiva de esquadrias de alumínio, ao alinhar os interesses dos
produtores de perfis extrudados aos dos fabricantes de esquadrias.

Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio,
Diretor titular do Deconcic da Fiesp
A cadeia produtiva da construção constitui uma imensa força que pode contribuir de
maneira significativa com o crescimento econômico e social do Brasil. Neste contexto,
o Departamento da Indústria da Construção (Deconcic) reúne mais de 130 entidades
do setor, que têm apresentado uma agenda propositiva nas áreas de desenvolvimento
urbano e infraestrutura econômica. A Afeal integra a diretoria e tem colaborado
significativamente neste processo.

José Romeu Ferraz Neto,
Presidente do SindusCon-SP
A parceria entre os elos da cadeia produtiva da construção é fundamental para o
incremento da qualidade e da produtividade no setor. O SindusCon-SP tem na Afeal uma
parceira no equacionamento de questões comuns, como o atendimento às exigências
sobre conforto acústico na Norma de Desempenho. Quanto mais intenso e produtivo for
este diálogo, maiores serão os benefícios para a construção civil e a sociedade.

Lucien Bernard Mulder Belmonte,
Superintendente da Abividro
O sucesso do trabalho no desenvolvimento do setor da construção civil muito se deve à
interação entre os atores da cadeia. Observamos nos últimos anos que esta parceria vem
apresentando melhorias na qualidade e segurança nas edificações. Trabalhar em conjunto
significa entender o processo de cada produto que integra a cadeia e poder maximizar
os resultados da combinação entre eles. Um exemplo desta parceria é o trabalho que
desenvolvemos entre a Abividro e a Afeal, para elaboração ou atualização de normas que
garantam melhor conformidade nas aplicações e especificações dos produtos.
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Celina Araujo,
Superintendente da Abravidro
Nos últimos dois anos, a histórica parceria técnica estabelecida entre a Abravidro e a
Afeal renderam excelentes frutos. Contamos com a participação dos representantes da
Afeal na comissão de estudos que revisou a principal norma técnica vidreira, a NBR 7199
– Aplicação de vidros na construção civil. Por outro lado, a Abravidro fez parte de seu
programa de palestras on line, contribuiu com o conteúdo do Guia Afeal e participamos
da revisão de quatro normas ligadas às esquadrias. Este excelente relacionamento entre
as entidades facilita a produção de referências para o uso de ambos os produtos – quem
ganha é a construção civil.

Oduwaldo Álvaro,
Diretor Executivo do Siamfesp
A parceria entre o Siamfesp e a Afeal tem aproximado as entidades em busca
de objetivos comuns e promoção de serviços aos associados, com resultados
surpreeendentes, ou seja, salto tecnológico dos produtos oferecidos aos mercados
e garantia de produtos cada vez mais adequados às necessidades crescentes do
exigente mercado de Construção Civil no Brasil.

Cláudio Elias Conz,
Presidente da Anamaco
Desde a sua fundação, em 1983, a Afeal tem trazido uma contribuição imensa, não apenas
ao desenvolvimento do setor de esquadrias de alumínio, mas também à cadeia produtiva da
construção como um todo. É com orgulho que a Anamaco tem a Afeal como associação parceira,
principalmente pela seriedade e comprometimento da entidade às ações em prol da melhoria da
qualidade dos produtos do setor, e do apoio à qualificação profissional, através de treinamentos
e do desenvolvimento de estudos que visam compreender melhor esse segmento. É com muita
satisfação que parabenizo a entidade e a sua diretoria pelo excelente trabalho desenvolvido ao
longo dos últimos anos.

Foto: Shutterstock
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Diretoria Executiva
Antonio Antunes
Presidente Executivo

Lage Mourão Gozzi
Vice-Presidente Técnico

Alberto Henrique Cordeiro
Vice-Presidente Programas de Qualidade

Lucinio Abrantes dos Santos
Vice-Presidente Relações Institucionais

Edison Claro de Moraes
Vice-Presidente Comunicação e Eventos

Raul Ferreira da Costa Junior
Vice-Presidente Regionais

José Sabioni de Lima
Vice-Presidente Economia e Estatística

Wady Abrahão Oliveira
Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Conselho Deliberativo Conselho Fiscal
Antonio Antunes
Presidente Conselho
Alberto Henrique Cordeiro
André Rédua Martinho
Antonio Molina Spina
Antonio Aparecido Ramalho
Darcio Gadioli
Domingos Moreira Cordeiro
Edison Claro de Moraes
Eduardo José Lopes
Elizeu Crispino Mannala
Erivam Boff
Jorge Christos Mello Venardos
José Carlos Noronha
José Sabioni de Lima
José Sampaio de Souza Filho
Lage Mourão Gozzi
Lauriberto Mucholin
Leonardo de A. Maranhão
Lucinio Abrantes dos Santos
Marcelo Soares da Rocha
Paulo Sérgio Falasco Bolzoni
Paolo Papaiz
Raul Ferreira da Costa Junior
Roberto Papaiz
Ronaldo José Guollo
Sérgio Freitas
Wady Abrahão Oliveira
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Jorge Henrique Rosas da Silva
Juarez Amaro da Silva
Samuel Pieretti
Suplentes:
Harry Nelson Wottrich
Mário César Pedroso

Equipe Afeal
Fernando Rosa
Gerência Geral
Vera Lúcia Gomes da Silva
Financeiro
Antônio Edson Limeira Junior
Qualidade
Luis Claudio Viesti
Técnico
Alexandre Araújo
Treinamentos
Alzira Hisgail
Eduardo Gomes
Assessoria de imprensa
Ricardo Bertagnon
Diego Lima
Assessoria de comunicação - AFEAL
Marcos Armani
Lígia A. Michaluart
Assessoria Jurídica
Felipe Carvalho
Mariana Vidal
Assessoria de comunicação - PSQ
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Associados
3A ALUMÍNIO
www.3aaluminio.com.br
3M DO BRASIL
www.3m.com.br
ALVAMINI
Não possui
ADERE
www.adere.com.br
AGAEFE
www.agaefeesquadrias.com.br
ALFA ALUMÍNIO
www.alfaaluminio.ind.br
ALGRAD ESQUADRIAS
www.algrad.com.br
ALLPRIME
www.allprimesquadrias.com.br
ALLUM
Não possui
ALLUMINOX
www.alluminox.com.br
ALPA ALUMÍNIO
www.alpaaluminio.com.br
ALPAC
www.grupoalpac.com.br
ALUBRAS ESQUADRIAS
www.alubras.com
ALUCOMAXX DO BRASIL
www.alucomaxx.com.br
ALUKROMA
www.alukroma.com.br
ALUMA ALUMÍNIO
www.alumaalagoas.com.br
ALUMGLASS
www.alumglassesquadrias.com.br
ALUMICONTE
www.alumiconte.com.br
ALUMIERI ESQUADRIAS
Não possui
ALUMIFIX
www.alumifix.com.br
ALUMINA
www.aluminaesquadrias.com.br
ALUMINATO
www.aluminato.com.br
ALUMIPRATA
www.alumiprata.com.br
ALUMISASSHI
www.ykk.com.br
ALUMISOFT
www.alumisoft.com.br
ALUMITRE
www.alumitre.com.br
ALUMIX
www.alumixbr.com.br
ALUMONTA ALUMÍNIO
www.alumonta.com.br
ALUNOBRE
Não possui
ALUNOBRE INDÚSTRIAL
www.alunobre.com.br
ALUPART
Não possui
ALUPARTS
www.grupoaluparts.com.br
ALUS ALLUMINIUM
www.alusaluminium.com.br
ALUSERVICE
www.aluservice.com.br
ALUSIVA ALUMÍNIOS
www.alusiva.com.br
ALUTINGA
www.alutinga.com.br
ALUTINO
Não possui
ALUVETRO
www.aluvetro.com.br
ALUVIDRO
www.aluvidro.com.br

ALVIFAMA
www.alvifama.com.br
ARCONIC
www.arconic.com
ARMEL ESQUADRIAS
www.armel.com.br
ARQTEC
www.arqtec.net
ARTALUM
Não possui
ARTEAL
www.arteal.com.br
ASTRA
www.astra-sa.com.br
ATENUA SOM
www.atenuasom.com.br
AXIWIL ESQUADRIAS
www.axiwil.com.br
BELMETAL
www.belmetal.com.br
BETA INDÚSTRIA
www.betaborrachas.com.br
BIMETAL
www.bimetal.ind.br
BOLTINOX
www.boltinox.com.br
BOX GLASS
www.boxglass.com.br
BRAZILGLASS
www.brazilglass.com.br
BRIN METAL
www.brinmetal.com.br
CBA
www.aluminiocba.com.br
CDA METAIS
www.cdametais.com.br
CEBRACE
www.cebrace.com.br
CENTRAL DO ALUMÍNIO
www.centraldoaluminio.com.br
CLARITY
www.clarityglass.com.br
CONSTRUAL SOROCABA
www.construalaluminio.com.br
CORTESA
www.cortesa.com.br
COSBIEM
www.cosbiem.com.br
CRISTALMAIS
www.cristalmais.com.br
DAY BRASIL
www.daybrasil.com.br
DEUX – ESQUADRIAS
www.deuxesquadrias.com.br
DINÂMICA FITAS E ADESIVOS
www.dinamica.com.br
DIVINAL VIDROS
www.divinalvidros.com.br
DNA
www.dnaaluminio.com.br
DORMA SISTEMAS
www.dorma.com.br
DOW CORNING
www.dowcorning.com
DURIARTE
www.duriarte.com
EAF ESQUADRIAS
www.eafesquadrias.com.br
EBENEZER ESQUADRIAS
Não possui
ELASTOMAR
www.elastomar.com.br
ELLO ESQUADRIAS
www.elloesquadrias.com.br
ELUMATEC
www.elumatec.com
ENGESQUA
www.engesqua.com.br

ERG’S ESQUADRIAS
www.ergs.com.br
ESQUADRALUM
www.esquadralum.com.br
ESQUADRILON
www.esquadrilon.com.br
ESQUADRIWORLD
Não possui
ESQUALITY BRASIL
www.esqualitybrasil.com.br
ESTRAVETRO
www.estravetro.com.br
ESTRUTURAL
www.estruturaltecnologia.com.br

ETEC INDÚSTRIA
www.esquadriasetec.com.br
EXPALUM
www.expalum.com.br
EZY COLOR
www.ezycolor.com.br
FISE
www.fise.com.br
FORMA ESQUADRIAS
www.formaesquadrias.com.br
FRAMES ACÚSTICA
www.framesjanelasacusticas.com.br

FW ALUMÍNIO
www.fwaluminio.com.br
GATTERA
www.gattera.com.br
GERALDO DIAS
www.geraldodias.com.br
GRFER
www.grfer.com.br
GRUPO MAGRÃO
www.grupomagrao.com.br
GUALINI PAULISTA
www.gualinipaulista.com.br
GUERRAL
www.guerral.com.br
HARD FIXADORES
www.hard.com.br
HEDRON ENGENHARIA
www.hedron.com.br
IANE
www.iane.com.br
IBRAP INDÚSTRIA
www.ibrap.ind.br
IGÊ ESQUADRIAS
www.giroporta.com.br
INOVATTA
www.inovattabrasil.com.br
INOX-PAR
www.inoxpar.com.br
ITEFAL
www.itefal.com.br
JAP PORTAS
www.jap.com.br
KAISER ESQUADRIAS
Não possui
KIIR FACHADAS
www.kiir.com.br
KYN ESQUADRIAS
www.kyn.com.br
LAMINART
www.laminart.com.br
LOTUSMETAL
www.lotusmetal.com.br
LUDUFIX
www.ludufix.com.br
LUMISYSTEM
www.lumisystem.com.br
LUXALUM ESQUADRIAS
www.luxalum.com.br
MAIS ESQUADRIAS
www.venezaesquadrias.com.br
MANNALA ESQUADRIAS
www.mannala.com.br

MARANATA
www.maranatalum.com.br
MARRETTO
www.mjmarretto.com.br
MB ESQUADRIAS
www.mbesquadrias.com.br
MEDITERRANEA ESQUADRIAS
www.mediterranea-es.com.br
MEGAN COMPONENTES
www.meganacessorios.com.br
METALÚRGICA BRASIL
www.metalbr.ind.br
METAL LESTE
www.metalleste.com
METALCEM
www.metalcem.com.br
METALLOCK
www.metallock.com.br
METALÚRGICA WERT
www.metalurgicawert.com.br
METAPERFIL
www.metaperfil.com.br
METAZIL ESQUADRIAS
www.metazil.com.br
MÉTRICA ESQUADRIAS
www.metricaesquadrias.com.br
MG BOX ESQUADRIAS
www.mgboxesquadrias.com.br
MLS ALUMÍNIO
www.mlsesquadrias.com.br
MOMENTIVE
www.momentive.com
M P ESQUADRIAS
www.esquadriasmp.com.br
MR BRASIL
www.mrodriguesbrasil.com.br
NAKRAM
www.nakram.com.br
NTA BRASIL
www.ntabrasil.com.br
OEMME DO BRASIL
www.oemmespa.com.br
OLGA COLOR
www.olgacolor.com.br
ORCA ESQUADRIAS
www.orcaluminio.com.br
PADO
www.pado.com.br
PASSOLD
www.fachadaspassold.com.br
PERFIL-ES
www.perfilcm.com.br
PERFITECNICA
www.perfitecnica.com.br
PICHU
www.pichu.com.br
PLANE METALÚRGICA
Não possui
PÓRTICO ESQUADRIAS
www.porticoesquadrias.com.br
PRISMATECH
www.prismatech.com.br
PRM ESQUADRIAS
www.prmesquadrias.com.br
PRODAL ESQUADRIAS
www.prodalesquadrias.com.br
PRODEC
www.prodecnet.com.br
PROJETOAL
www.projetoal.com.br
PWJ ESQUADRIAS
www.pwj.com.br
Q-RAILING
www.q-railing.com/pt-br
RAJAS ESQUADRIAS
www.rajasesquadrias.com.br
RAZZON ESQUADRIAS
www.razzon.com.br

R CERVELLINI / SPIT
www.rcpisos.com.br
RCI ESQUADRIAS
www.rciesquadrias.com.br
REINSTAL
www.reinstal.com.br
REQUINTE
Não possui
RIMALE FERRAMENTARIA
Não possui
RISSI FACHADAS
www.rissi.com.br
ROTO & FERMAX
www.fermax.com.br
SÁ MARTINS
www.samartins.com.br
SANSITE
www.sansite.com.br
SANTA LUZIA ESQUADRIAS
www.santaluziaesquadrias.com.br

SAPA ALUMINIUM
www.sapagroup.com/pt
SCHLEGEL
www.schlegel.com
SCHUCO DO BRASIL
www.schueco.com.br
SEALWAY
www.sealway.com.br
SERRALHERIA DECOR
www.serralheiradecor.com.br
SERRIL
www.serril.com.br
SET LINE
www.setline.com.br
SIKA
www.sika.com.br
SILIMAQ & RAIS
www.raiscampinas.com.br
SOCITEC
www.socitecnet.com.br
STAR PEX
www.starpex.com.br
STRUTURA PERFIS
www.struturaluminio.com.br
TECHNOFORM
www.technoform-bautec.com.br

TÉCNICA ESQUADRIAS
www.tecnicaesquadrias.com.br
TECNOFEAL
www.tecnofeal.com.br
TECNOSYSTEM
www.tecnosystem.com.br
TERA METAIS
www.terametais.com.br
TESA DO BRASIL
www.tesatape.com.br
TOP MIX
www.topmixmetais.com.br
UDINESE METAIS
www.udinese.com.br
UNIBOX ESQUADRIAS
www.unibox.com.br
ÚNICA ESQUADRIAS
www.unicaesquadrias.com.br
VIP GLASS
www.vipglass.com.br
VISTA CLARA
www.vistaclaraesquadrias.com.br

YNOLLUX
www.ynollux.com.br
ZELOART ESQUADRIAS
www.zeloart.com.br

* Relação de associados Abril 2017
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