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la é a maior área de contato entre o meio interior e exterior, 
exercendo funções de proteção contra agentes ambientais 

e de regulação térmica, entre outros estímulos sensoriais, como 
o tato e a visão. Trata-se da fachada de um edifício — mas bem 
poderia ser a pele humana.

Quem faz essa analogia é a arquiteta Claudia Mitne, diretora 
de marketing e produto da GlassecViracon. Para ela, além de 
atender ao desempenho previsto no projeto, as fachadas en-
vidraçadas “devem ter a função de pele, resolver as questões 
sensoriais do edifício”.

Hoje já é possível encontrar no Brasil todas as alternativas 
de vidros disponíveis em nível global. Grande avanço. Mas existe um 
modelo para a escolha do vidro? 

“A aplicação do produto transformado é que se diferencia. Precisa-
mos de estratégia para atender a tantos requisitos, de conhecimento 
tecnológico, de cultura de excelência, de mudança de paradigma, de 
prospecção de novas necessidades, trazendo para a construção civil 
um ciclo virtuoso de inovação”, afirma.

Não há profissional sintonizado com as necessidades contemporâ-
neas que queira abrir mão dessas características — mas elas já devem 
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Se você tem uma obra em 
parceria com a GlassecViracon e 
gostaria de vê-la divulgada aqui, 
envie um e-mail para: 
boletimdovidro@glassecviracon.com.br

Gostou do nosso conteúdo? 
Acesse também nossas redes so-
ciais e fique por dentro do mun-
do do vidro e de nossas obras.
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E

Um ciclo virtuoso 

vir contempladas no projeto. Na inspiração. Na criação. Na articu-
lação estratégica entre os elos de uma cadeia produtiva que não 
pode mais prescindir de tecnologias e processos sustentáveis.

Claudia Mitne tem uma posição muito clara sobre esta ques-
tão: “Os recursos naturais não são infinitos. Precisamos mais do 
que nunca viver e produzir buscando deixar as menores pegadas 
possíveis no meio ambiente. Grandes desafios exigem grandes 
investimentos em projetos, em mudanças, em inovações”.

Com uma extensão territorial de dimensões continentais, o Brasil é 
dividido em cinco regiões geográficas com amplitudes térmicas diferen-
tes. Afinal, existe um vidro versátil a ponto de ser aplicado em regiões 
com climas tão distintos? 

Para a diretora de marketing, “esta é uma grande equação a ser solu-
cionada. O conhecimento das tipologias de vidros e seus requisitos para 
a melhor especificação é fundamental para obter o resultado desejado”.

Segundo diferentes avaliações, os vidros insulados podem ser con-
siderados uma tendência em fachadas não apenas para o segmento 
comercial, mas também para o residencial de alto padrão. Isso porque 
respondem a uma gama de requisitos técnicos e estéticos que os tornam 
imbatíveis em projetos comprometidos com os processos de construção 
sustentáveis. Diante desse cenário, o insulado pode vir a ser tornar uma 
tendência em todo o país?

“O insulado traz inovação, possui excelência em desempenho, pro-
move princípios que devem ser atendidos — como os relativos à sensa-
ção de calor, à luminosidade e à transparência — e pode se traduzir em 
tendência nas diferentes regiões do país se aplicado de forma correta, 
isto é, se todos os atributos que o produto tem a oferecer forem explo-

rados adequadamente no contexto em que for aplicado”, 
conclui a arquiteta. 

de inovação

bom desempenho da economia norte-americana 
em 2014 já se faz sentir em diferentes setores. Este 

mês, as instalações da Viracon na cidade de St. George, 
Utah, ganharão um significativo investimento em equi-
pamentos, com previsão de adicionar à sua equipe cerca 
de trezentos funcionários ao longo do ano.

Segundo o presidente da Viracon, Kelly Schuller, em 
declaração dada em setembro do ano passado, “a deman-
da por vidro arquitetônico comercial aumentou acentua-
damente nos últimos seis meses”.

Para ele, a reabertura das instalações de St. George 
permitirá à empresa fortalecer o atendimento aos clientes e 
alinhar sua capacidade global com níveis de demanda “que 
são os mais elevados que temos visto em vários anos”. 

GlassecViracon 
fechou o forneci-

mento de vidros insu-
lados e laminados de 
controle solar para o 
Edifício Barão de Tefé, 
localizado na região do 
Porto Maravilha, no Rio 
de Janeiro. O empre-
endimento comercial, com mais de 50 mil 
metros quadrados de área construída, faz 
parte do projeto de reurbanização e desen-
volvimento socioeconômico da zona portuá-
ria da capital fluminense. A construção está 
a cargo da Hochtief do Brasil e a consultoria 
de fachadas é de Mário Newton. 

Unidade em Utah é reativada

Vidros no 
Porto Maravilha
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