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Chega ao fim minha incumbência de presidir a AFEAL. Mais do 
que um cargo eletivo, esta é uma tarefa que exige dedicação, 
conhecimento e posicionamento em relação às várias áreas 
de trabalho da associação – do jurídico à normas técnicas, da 
conjuntura de mercado à macroeconomia, entre outras. O dia 
a dia da Diretoria Executiva é cuidar do presente e planejar 
ações futuras, sempre visando a valorização do produto e o 
fortalecimento do setor.

Temos orgulho de, junto com todos os colaboradores, ter realizado, 
em outubro de 2013, o ‘Congresso Internacional de Soluções 
Arquitetônicas e Construtivas em Esquadrias de Alumínio’. O 
evento inédito foi um marco, que reforçou a boa imagem da AFEAL 
entre os demais segmentos da construção civil, a academia e a 
imprensa, além do intenso contato com profissionais estrangeiros 
convidados para o programa de palestras. 

Nosso congresso coincidiu com a entrada em vigor da ABNT NBR 
15575, a norma técnica de desempenho das edificações, há muito 
aguardada e que trouxe forte e positivo impacto ao setor da 
construção civil e ao nosso, em particular. O advento da norma e a 
criação da CEE-191 - Comissão de Estudos Especiais de Esquadrias, 
sob a coordenação da AFEAL, aceleraram a revisão da ABNT NBR 
10821 com ênfase na criação de capítulo novo e exclusivo voltado 
ao desempenho térmico e acústico das esquadrias. Um passo 
essencial para a evolução do produto e o conforto do usuário.

Em 2014, a AFEAL e os associados puderam conhecer mais e melhor 
o setor, a partir dos resultados obtidos com a pesquisa setorial de 
mapeamento e dimensionamento do mercado de esquadrias. A 
nossa decisão de investir nesse estudo teve o objetivo claro de 
auxiliar as políticas mercadológicas e técnicas dos fabricantes. 
Outro aporte importante foi feito para a atualização do site da 
AFEAL na Internet, com a criação de novas ferramentas, layout 
moderno e simples e maior funcionalidade. A formação de mão 
de obra em parceria com o Senai e outras instituições ganhou o 
reforço da Unidade Móvel de Treinamento Soluções Construtivas 
em Alumínio, desenvolvida em conjunto com a FIESP/Senai. 
O momento é de consolidação da representação da AFEAL 
em âmbito nacional, com a criação dos Núcleos Regionais de 
Fortaleza, Salvador e Recife. Internacionalmente, a associação 
ocupa lugar de destaque no ‘Fórum Ibero Americano de Janelas, 
Portas e Fachadas’, que presidimos até setembro de 2014 e, agora, 
é liderada pelo México.

Neste Resumo Executivo, o associado à AFEAL poderá conhecer as 
iniciativas e realizações do período, organizadas em cinco áreas: 
Conhecimento, Comunicação, Normalização, Competitividade e 
Representação Institucional. 
Desejo ao novo Conselho Deliberativo eleito e à Diretoria Executiva 
- em especial ao presidente Antonio Antunes -, que estarão à 
frente da AFEAL nos próximos dois anos, que tenham uma gestão 
profícua e que muitas das ações que iniciamos sejam duradouras. 

Lucínio Abrantes dos Santos 
PRESIDENTE

VALORES DA AFEAL

Comprometimento 
“Aceitação das decisões consensadas pelo grupo e o 
compromisso de 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 
produzir 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 porquê, o quando e o quanto. 
É não ser oculto, é fazer tudo às claras”.

Resumo Executivo
2013/2015

VISÃO
“Ser reconhecida como a 
representante do setor brasileiro 
de esquadrias de alumínio”.

PROPÓSITO
“Representar, desenvolver e 
fortalecer o setor de esquadrias 
de alumínio junto à sociedade”.

    

MISSÃO
“Promover e apoiar a integração 
e o desenvolvimento permanente 
do setor de esquadrias de alumínio”.
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CONHECIMENTO

Nos últimos dois anos, a AFEAL realizou mais de uma centena de 
cursos técnicos e, com isso, colocou 1.555 profissionais melhor 
preparados no mercado. Entre os treinamentos, destaque para os 
mais procurados: Cálculo de Esquadrias Metálicas - CEM, realizado 
em parceira com a EsquadGroup-Alumisoft, Métodos e Processos 
em Esquadrias de Alumínio, Desenho de Esquadrias, Desenho 
de Esquadrias em AutoCAD 2D, Instalação e Manutenção de 
Esquadrias de Alumínio e o Básico de Serralheria em Esquadrias. 
As iniciativas da AFEAL para qualificação de mão de obra contam 
com apoio de empresas associadas e das unidades Tatuapé e Vila 
Leopoldina do Senai, escolas onde alguns cursos são ministrados. 
A associação tem atuação contínua junto de outras entidades 
quando o assunto é criação de treinamentos voltados ao setor, 
como é o caso do trabalho com a SOBEI – Sociedade Beneficente 
Equilíbrio de Interlagos –, Canal do Serralheiro e o Projeto Futuro 
em Nossas Mãos.

Iniciado em 2013 e já na sua terceira turma, o curso de Extensão 
Universitária sobre esquadrias é realizado pela Universidade 
Mackenzie em parceria com a AFEAL e essa não é a única iniciativa 
com alunos do ensino superior. Foram realizadas palestras 
abordando temas voltados ao setor para alunos dos cursos de 
engenharia de diferentes universidades.

As ações da AFEAL não ficam restritas ao estado de São Paulo, 
cursos e workshops foram organizados pelos núcleos regionais 
da associação. Seguindo a linha de levar conhecimento para 
outras regiões, em setembro de 2013, começou a funcionar 
a Unidade Móvel de Treinamento Soluções Construtivas em 
Alumínio, projeto realizado em conjunto com a FIESP/Senai. O 
veículo, que percorre roteiro traçado a partir dos resultados de 
pesquisa que identificam as cidades com maior demanda por 
mão de obra especializada, tem capacidade para receber turmas 
de até 12 alunos.

2013 começou a funcionar a 
Unidade Móvel de Treinamento 

Soluções Construtivas em 
Alumínio, projeto realizado em 

conjunto com a FIESP/SENAI.
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No final de 2014, a AFEAL deu início a novo serviço que permite 
a todos acompanhar, de qualquer lugar do mundo, palestras 
em tempo real, são os web seminários. Através desse sistema, 
apresentações sobre diferentes temas relacionados ao setor de 
esquadrias são disponibilizadas ao vivo pela internet e com a 
possibilidade de interação entre o palestrante e os espectadores. 
Em sua primeira edição, que abordou o tema Vida Útil do Produto 
(VUP), a audiência foi acima do esperado, reunindo mais de uma 
centena de espectadores. Desde então, outras quatro edições 
foram realizadas, sempre com bom número de interessados. 

A estas ações, somam-se os cursos in company e palestras técnicas 
realizadas em empresas, feiras e eventos do setor. A divulgação 
de conhecimento não se restringe somente à realização de 
cursos, a AFEAL é constantemente procurada por consumidores 
e construtoras para elaborar pareceres técnicos, realizar visitas 
em indústrias e participar de workshops e convenções de vendas 
de seus associados. A associação mantem ainda o trabalho de 
organizar grupos para visitar eventos internacionais, como a 
Veteco 2014, em Madri, e o Salão Internacional de Janelas e 
Fachadas 2013, no México.

A AFEAL, ao longo dos seus 31 anos, incentiva e apoia as indústrias 
de esquadrias de alumínio para que estejam sempre à frente das 
exigências do mercado brasileiro da construção civil. Dentro 
deste espírito, a associação desenvolveu e disponibilizou em seu 
portal, em meados de 2014, a Proposta Técnica, trabalho que 
auxilia na contratação de fabricantes de esquadrias de alumínio. 
No documento, a AFEAL orienta as empresas associadas para 
que tenham comportamento comercial e técnico adequado, no 
cumprimento de suas obrigações e responsabilidades básicas, 
estabelecidas perante o mercado da construção civil através 
de ampla informação sobre os materiais empregados, técnicas 
construtivas e de fabricação, bem como quanto às normas técnicas.
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COMUNICAÇÃO

A política de comunicação da associação envolve investimento 
em ações abrangentes, que vão dos informes aos associados 
até a abordagem da grande imprensa. Como resultado, os 
temas vinculados às esquadrias e fachadas de alumínio estão 
presentes, com a máxima frequência, em matérias publicadas 
na mídia. A assessoria de comunicação da AFEAL, produz e 
envia notícias mensalmente aos jornalistas e, na outra ponta, 
recebe solicitações de entrevistas vindas de diversos veículos. 
Esse trabalho fortalece a imagem da associação, há tempos 
consolidada como fonte a ser ouvida quando a matéria está 
relacionada ao mercado de esquadrias e fachadas.

No período de 2013/2015, foram publicadas notícias, reportagens 
e entrevistas do presidente da associação, diretores, consultores 
da área técnica e de normas, e gerência do PSQ – Programa 
Setorial da Qualidade das Esquadrias de Alumínio. A presença 
editorial da associação na mídia especializada em arquitetura 
e construção, e na grande imprensa, atingiu a média de uma 
inserção a cada 3,5 dias.

Além da atenção com a imprensa, a AFEAL também conta com 
veículos próprios para falar diretamente com seus associados, 
construtores, arquitetos, consultores e consumidores. A newsletter 
‘AFEAL Acontece’ ganhou novo layout, em 2013, o que tornou 
sua visualização mais agradável e direta. Prova do sucesso da 
ferramenta está no número de inscritos para recebê-la: o mailing 
atingiu a marca de sete mil e-mails cadastrados. Nos últimos dois 
anos, foram enviados para essa lista 236 edições da newsletter.

O Planejamento 
Estratégico da AFEAL 

estabeleceu, entre suas 
diretrizes, divulgar 

conhecimento para 
o setor, o mercado 

profissional e público 
consumidor.

Veículo que também tem grande importância para o mercado 
é o boletim ‘Notícias AFEAL’, publicado bimestralmente pela 
revista Contramarco & Companhia. Nas 12 edições dos últimos 
dois anos, foram abordados assuntos de relevância, como cursos, 
normas técnicas e dados de mercado. Informações técnicas são 
elaboradas pela AFEAL e divulgadas na coluna ‘Com a Palavra’, 
outra seção da revista Contramarco & Companhia. A associação 
tem ainda parceria com a revista Aluminews, mídia da AFEARJ, e 
dispõe de duas páginas na publicação para noticiar suas ações.

Assim como nos veículos impressos, a entidade tem acordos 
com importantes sites. O banner da associação está publicado 
no ‘Canal do Serralheiro’, ‘Portal do Alumínio’, ‘e-Construmarket’, 
entre outras páginas da web.
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O grande sucesso do Congresso AFEAL’30 também passou pelo 
trabalho de comunicação. Antes da realização do evento, foram 
enviados à imprensa releases com dados dos palestrantes, 
declarações de entidades apoiadoras e programação. Para 
eternizar a comemoração, foi criado o book Congresso AFEAL’30, 
que traz o resumo das apresentações e textos detalhando todos os 
acontecimentos dos dois dias de evento. A revista impressa, com 
50 páginas, foi distribuída a um mailing selecionado – associados 
e participantes do evento - e sua versão online está disponível no 
site da associação, com versões em português e inglês.

O portal AFEAL passou por ampla reformulação e entrou no ar em 
setembro de 2014. Com layout totalmente redefinido, o novo site 
facilita a navegação e traz como uma das principais novidades 
o espaço para o associado, onde as empresas podem divulgar 
seus catálogos, notícias, vídeos, portfólio de obras, entre outros 
dados. O vídeo institucional da associação também foi revisado 
e, agora atualizado, conta com áudio em português e legendas 
em inglês e espanhol.
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NORMALIZAÇÃO

Em julho de 2013, entrou em vigor a ABNT NBR 15575, norma de 
desempenho das edificações, documento normativo inédito que 
trata também do isolamento acústico e térmico das edificações. 
Nas exigências de sua Parte 4, ao abordar o desempenho dos 
sistemas de vedações verticais internas e externas, a norma 
remete para a ABNT NBR 10821 – Esquadrias Externas para 
Edificações - e quando trata de guarda-corpos, remete para 
a ABNT NBR 14718 - Guarda-corpos para edificações -, ambas 
coordenadas pela AFEAL.

Durante a gestão que agora se encerra, a associação assumiu 
a coordenação da CEE-191, Comissão de Estudos Especiais de 
Esquadrias, que anteriormente pertencia ao CB-02, Comitê da 
Construção Civil. Sob cuidados da AFEAL, a CEE-191 recebeu 
solicitação da ABNT para revisar a ABNT NBR 14718 - Guarda-
corpos para Edificações. A norma atual trata apenas de guarda-
corpos residenciais e comerciais, mas, a ABNT pede que passe 
a alcançar também os materiais utilizados em aeroportos, 
rodoviárias, estádios e em outras aplicações. A comissão está 
estudando o assunto, consultando normas internacionais e 
as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, e já tem novas 
propostas de carga de ensaio para os diferentes tipos de guarda-
corpos. Alguns ensaios para avaliação da nova proposta estão 
sendo realizados, com o apoio dos fabricantes participantes da 
comissão e do ITEC – Instituto Tecnológico da Construção Civil.

A CEE-191 tem ainda grupo de estudos responsável pela elaboração 
do projeto de norma de sistemas metálicos para revestimentos 
de fachada. Este projeto de norma, que está em fase de revisão 
final, trata de sistemas metálicos para revestimento de fachadas, 
podendo ser vertical ou horizontal, visando o desempenho 
exigível dos seus sistemas e componentes de montagem, do 
projeto, da instalação e da manutenção.

A comissão também solicitou ao CB-35 a revisão da ABNT NBR 
15446 – Painéis de chapas sólidas de alumínio e painéis de material 
composto de alumínio utilizados em fachadas e revestimentos 
arquitetônicos – Requisitos. A solicitação foi aceita e as revisões 
foram enviadas ao CB-35, no início de 2015. 

Fato ocorrido nos últimos dois anos e que também merece 
destaque foi a revisão que a CEE-191 fez das Partes 1, 2 e 3 da 
ABNT NBR 10821, que no primeiro semestre de 2015 serão 
colocadas em consulta nacional juntamente com duas novas 
Partes: a 4 que trata de conforto acústico e térmico, e a 5, 
referente à instalação e manutenção das esquadrias. A Parte 4 da 
norma prevê a classificação das esquadrias de ‘A’ a ‘D’, no quesito 
de desempenho acústico, com um modelo de etiqueta baseado 
nos selos Procel. 

Nos últimos dois anos, foram realizadas, no mínimo, duas 
palestras por mês em regionais de todo o Brasil do SindusCon, 
Secovi e Ademi. As apresentações, voltadas para construtoras, 
analisam como o atendimento à norma de desempenho passa 
pelo cumprimento às normas de esquadrias e guarda-corpos. 
Nas palestras, é sugerido que o setor da construção civil pense no 
projeto das esquadrias antes do lançamento da obra e diversifique 
as tipologias, optando por janela de correr com persiana 
integrada, maxim-ar, abrir e tombar que proporcionam melhor 
desempenho acústico. No entanto, quem prefere as janelas de 
correr, deve especificar produtos que tenham aplicação de maior 
pressão no fechamento, de maneira a elevar seu isolamento.

A AFEAL acreditou e defendeu nesta gestão que a norma de 
desempenho veio para melhorar a qualidade da construção civil 
e permitir ao construtor e ao consumidor que adquiram uma 
esquadria com o desempenho adequado ao que necessita. Com 
isto, acredita-se que ambos terão ferramentas para optar pela 
melhor esquadria, com base em requisitos técnicos objetivos e 
não apenas aparência e preço.
Começou também, neste período, o levantamento para o 
estudo da VUP - Vida Útil de Projeto das Esquadrias e de seus 
Componentes visando atender a ABNT NBR 15575.

A AFEAL acreditou 
e defendeu nesta 

gestão que a norma de 
desempenho veio para 

melhorar a qualidade da 
construção civil. 
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COMPETITIVIDADE 

A AFEAL atuou, nos últimos dois anos, com o objetivo de fortalecer 
o PSQ, colaborando para que o programa seja indutor da melhoria 
da qualidade dos produtos disponíveis no mercado. Esquadrias 
produzidas conforme determinações das normas técnicas 
também têm como resultado o aumento dos investimentos feito 
por laboratórios a fim de atender o aumento da demanda por 
ensaios exigidos pelo programa. 

A entrada em vigor, em 2013, da ABNT NBR 15575 também 
fez com que as empresas qualificadas fossem cada vez mais 
procuradas pelas construtoras, principalmente para obras com 
financiamento da Caixa Econômica Federal. Muitos fabricantes de 
esquadrias padronizadas, que vendiam apenas para lojas, neste 
período passaram a comercializar seus produtos diretamente 
com as construtoras.

Durante os dois últimos anos, o PSQ teve aumento em seu número 
de participantes. Atualmente, são 204 empresas que integram o 
programa, entre os já qualificados, os em credenciamento e as 
empresas acompanhadas para combate a não conformidade. 
A relação completa dos fabricantes qualificados é atualizada a 
cada três meses, no site do Ministério das Cidades e também no 
portal AFEAL.

No final de 2014, houve incremento significativo dos produtos alvo 
a serem avaliados pelo PSQ. Além das quatro tipologias de janelas 
de correr, entraram para a avaliação as portas de giro, janelas com 
bandeira, maxim-ar, portas de correr e basculante. Também foram 
incluídas as avaliações dos componentes, parafusos e vidros e do 
tratamento de superfície dos perfis de alumínio.

Foram iniciadas algumas ações judiciais no Ministério Público 
contra fabricantes de esquadrias de alumínio que fabricam 
e comercializam seus produtos fora de norma, em defesa do 
consumidor. Foram assinados 11 TACs – Termo de Ajustamento de 
Conduta - e há outros processos em andamento.

Ações de divulgação sobre as empresas de esquadrias qualificadas, 
que atendem o comércio varejista, foram realizadas com apoio da 
Anamaco. A associação envia cartas, utiliza suas mídias, seu site e 
o das Acomac’s por todo o Brasil, com objetivo de orientar lojistas 
a comprarem de empresas qualificadas pelo programa.

Devido à boa recepção por parte de mercado, a AFEAL lançou 
nova tiragem do manual ‘Compre Certo! Para Vender Qualidade’, 
publicação que traz recomendações técnicas em linguagem 
simplificada para que vendedores comercializem esquadrias de 
alumínio de qualidade comprovada. Nos últimos 24 meses, foram 
distribuídos mais 20 mil novos exemplares do material. O PSQ 
também visitou mais de 500 mil lojas no Brasil, enviou cartas para 
mais de 3 mil construtoras, publicou matérias em revistas e enviou 
vários e-mails marketing.

Em maio de 2014, foi lançada a campanha para conscientização 
do mercado quanto à importância da venda de esquadrias de 
alumínio seguindo as diretrizes das normas técnicas. Com o 
slogan ‘PSQ – Todo Mundo Ganha Mais’, a ação foi apresentada no 
3º Ecomac Sudeste – Encontro dos Comerciantes de Material de 
Construção do Sudeste.
 

Completando 14 anos em 2015, o 
PSQ – Programa Setorial da Qualidade 

das Esquadrias de Alumínio - reúne 
empresas de todo o território nacional 

que buscam fabricar suas esquadrias 
sempre em conformidade com as 

normas técnicas vigentes. 
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REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

O Congresso Internacional 
de Soluções Arquitetônicas e 

Construtivas em Esquadrias de 
Alumínio’, realizado em outubro 

de 2013, contou com palestras de 
renomados arquitetos e engenheiros, 

do Brasil e do mundo, além de 
debates entre as principais entidades 

setoriais da construção civil.

Visando aperfeiçoar sua gestão, a AFEAL produziu importante 
reforma do Estatuto Social que rege a estrutura e as atividades da 
associação, a ser adotado a partir da próxima gestão.

A maior alteração se concentra na administração, que foi profundamente 
modificada, destacando a criação de vice-presidências por áreas de 
atuação, com designações e atribuições específicas.

o  Vice-presidência de Relações Institucionais
o  Vice-presidência Administrativa-Financeira 
o  Vice-presidência de Comunicação e Eventos
o  Vice-presidência Técnica
o  Vice-presidência de Programas de Qualidade
o  Vice-presidência de Economia e Estatística
o  Vice-presidência de Regionais.

A AFEAL também definiu, como uma de suas diretrizes, atuar em 
todos os estados da Federação de forma planejada e consistente. 
Cumprindo a meta, nesta gestão foram criados os Núcleos AFEAL 
Fortaleza, Salvador e Recife. Para atender ao objetivo de incentivar 
o desenvolvimento de atividades associativas locais, de forma 
organizada e com orientação da AFEAL, foram realizados nos 
Núcleos cursos, palestras e reuniões de trabalho com empresários 
locais a cada 60 dias, pelo menos. Nesses encontros, a associação 
estabeleceu aproximação com entidades como o SindusCon-CE, 
SindusCon-PE e Ademi-BA.

A AFEAL comemorou seu 30º aniversário em grande evento 
internacional que entrou para história. Cerca de 400 profissionais 
entre arquitetos, engenheiros, fabricantes de esquadrias, 
estudantes, além de representantes da cadeia produtiva da 
construção civil estiveram presentes no ‘Congresso Internacional 
de Soluções Arquitetônicas e Construtivas em Esquadrias de 
Alumínio’, realizado em outubro de 2013. O evento contou com 
palestras de renomados arquitetos e engenheiros, do Brasil e do 
mundo, além de debates entre as principais entidades setoriais 
da construção civil.

Em São Paulo, durante a Fesqua 2014, a AFEAL realizou o ‘Encontro 
Nacional da Indústria de Esquadrias de Alumínio’. O evento inédito 
reuniu representantes de empresas fabricantes de esquadrias e 
fachadas de alumínio para troca de informações sobre assuntos 
relacionados ao setor. Está programado um Encontro Regional, 
nos mesmos moldes, para setembro de 2015, em Salvador.
Em continuidade ao mapeamento de cargos e funções, a AFEAL 
investiu em pesquisa salarial do setor. O estudo mensurou 
os níveis salariais de diversos cargos existentes no mercado 
de esquadrias de alumínio. Agora concluído, o levantamento 
contemplou 36 cargos das indústrias de esquadrias especiais e 23 
das padronizadas.

A associação também apresentou, em 2013, o inédito 
mapeamento e dimensionamento do mercado de esquadrias, 
que teve os objetivos de:

Dimensionar o mercado brasileiro de esquadrias, abrangendo                
portas (internas e externas), janelas, fachadas e guarda-corpos por 
materiais: alumínio, aço, PVC e madeira.

Detalhar o dimensionamento do mercado de esquadrias de alumínio.

Identificar, em amostra quantitativa, o perfil de produção dos 
fabricantes de esquadrias de alumínio.

Pesquisar, em amostra qualitativa, com arquitetos e consultores, as 
tendências, atitudes e percepções frente à especificação de esquadrias.

Pesquisar, em amostra qualitativa, com construtoras, atitudes e 
percepções frente à especificação de esquadrias.

Identificar SWOT dos materiais utilizados na fabricação de esquadrias.

Avaliação da AFEAL nos públicos pesquisados.

o

o

o

o

o

o
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A presença da AFEAL na Fesqua 2014 foi a maior desde 
a criação da feira, em 2001, com área de exposição 
de 421 m² divididos em três áreas de estandes. Na 
oportunidade, foi feito o lançamento da Unidade Móvel 
de Treinamento Soluções Construtivas em Alumínio. A 
associação também esteve presente em outras feiras, 
como a Saie Brasil 2013, Expo Alumínio 2014, e Tecobi 
Expo 2014.

Os últimos dois anos foram marcados por intensa 
atividade de apoio institucional, num total de 27 
eventos organizados por entidades correlatas. A AFEAL 
recebeu diversas representações estrangeiras, em 
prospecção do mercado brasileiro. A associação adotou 
como orientação geral que as empresas que tenham 
interesse em participar do setor produtivo de esquadrias 
e fachadas de alumínio, invistam no Brasil, gerando 
empregos e divisas para o país.

As atividades do ‘Fórum Ibero Americano de Janelas, Portas 
e Fachadas’ deslancharam nos últimos dois anos, com a 
continuidade ao intercâmbio com associações correlatas dos 
países membros (Amevec – México, Asefave – Espanha, Anfaje – 
Portugal, Achival - Chile e Acoven - Colômbia), além da introdução 
de novos integrantes do México, Brasil e Paraguai. O organismo 
realizou, com a participação da AFEAL, reuniões do Comitê 
Permanente, no México (2013); um encontro específico sobre 
normas técnicas, em Madri (2014); e a jornada técnica ‘Mercados 
Internacionais e Brasil – 2014’. A AFEAL criou e administra o site 
do Fórum e formatou o ‘Programa de Intercâmbio de Mão de 
Obra Qualificada’, que visa a transferência de profissionais entre 
os países. Após eleição realizada em 2014, a AFEAL transferiu a 
presidência do Fórum para a Amevec, entidade mexicana que 
comandará o organismo internacional até 2016.

A AFEAL patrocinou e participou da 11ª Edição do Congresso 
Brasileiro da Construção, evento que reuniu toda cadeia produtiva 
do setor da construção civil e autoridades governamentais. 
Participou do Deconcic e da Comissão de Direito Concorrencial, 
ambos na Fiesp, e ainda do Diagnóstico Nacional da Política 
de Sustentabilidade do Setor de Materiais de Construção. A 
AFEAL, sede do Programa Setorial da Qualidade das Esquadrias 
de Alumínio, participa, desde o início, do Fórum de Gerentes 
dos PSQs e reuniões no Ministério das Cidades, instância que 
coordena o PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade no Habitat.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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Os eventos de confraternização promovidos pela AFEAL aos 
associados e convidados foram marcantes nos últimos dois 
anos. Em 2013, o auditório lotado do Millenium Centro de 
Convenções, em São Paulo, acompanhou as palestras de Renato 
Meirelles, do Instituto Data Popular e Ricardo Amorim, da Globo 
News. Os empresários também receberam bons conselhos para 
o ano novo com a apresentação motivacional da psicóloga 
Rebeca Fischer. Durante o evento, personalidades do setor e 
do mercado da construção civil foram homenageadas com o 
troféu ‘Destaque AFEAL’. Já em 2014, a opção da associação foi 
por um evento em alto mar, o AFEAL a Bordo, com o objetivo de 
estimular a confraternização e interação entre os profissionais 
do setor de esquadrias. Contando com a participação de mais de 
200 pessoas, o navio MSC Preziosa partiu do porto de Santos e, 
durante quatro dias visitou as praias de Búzios e Angra dos Reis. 

A AFEAL foi premiada com o prêmio Marca Brasil em 2013 e 
2014, vencedora em três categorias: ‘coberturas e fechamentos’, 
‘esquadrias’ e ‘serralherias e produtos’. Além destes prêmios, a 
AFEAL recebeu, em 2014, as láureas Top Max, por ser agraciada 
em oito edições consecutivas; Top Absolute, por ter sido 
ininterruptamente laureada em todas as edições desde que a 
categoria foi criada; e Top Seven, pela conquista da liderança 
por sete anos em sua categoria.

O setor jurídico da AFEAL cumpriu intensa agenda de trabalho 
no período. Produziu pareceres sobre o impacto técnico-jurídico 
provocado pela ABNT NBR 15575 no setor de esquadrias de 
alumínio, estruturou o manual sobre VUP - Vida Útil do Produto, 
atuou na elaboração das obrigações e responsabilidades do 
fabricante de esquadrias de alumínio perante o mercado da 
construção civil – uso comercial e residencial, e na Classificação 
Fiscal dos componentes para esquadrias. Também orientou os 
associados quanto a taxa do Ibama e participou dos debates do 
grupo de Direito Concorrencial.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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Diretoria Executiva

Lucínio Abrantes dos Santos
Presidente

Lage Mourão Gozzi
Vice-Presidente

Antonio Antunes
Diretor-Tesoureiro

José Sabioni de Lima
Diretor-Secretário

Conselho Deliberativo 

Lucínio Abrantes dos Santos
Presidente Conselho 

Alberto Henrique Cordeiro
André Rédua Martinho
Antonio Antunes
Antonio Molina Spina
Claudio Konopka
Darcio Gadioli
Edison Claro de Moraes
Eduardo José Lopes
Erivam Boff
José Carlos Cattel
José Carlos Noronha
José Sabioni de Lima
Jorge Christos Mello Venardos
Juarez Amaro da Silva
Harry Nelson Wottrich
Lage Mourão Gozzi
Lauriberto Mucholin
Luis Mauro de Leite Gonçalves
Mario Cesar Pedroso
Raul Ferreira Costa Junior
Paolo Papaiz
Roberto Papaiz

Conselho Fiscal

Jorge Henrique Rosas da Silva
1º Conselheiro

Samuel Pieretti
2º Conselheiro

Wady Abrahão Oliveira
3º Conselheiro

Michael H. Eidinger
Suplente

Equipe Afeal 

Fernando Rosa
Gerência Geral

Vera Lúcia Gomes da Silva 
Financeiro 

Fabíola Rago
Normas 

Edson Fernandes
Caroline Nogueira
José Policarpo Teixeira Neto
Qualidade

Luis Claudio Viesti
Rodrigo dos Santos de Deus
Técnico

Hosana Pedroso
Assessoria de Imprensa

Marcos Armani
Assessoria Jurídica

ASSOCIADOS

3A ALUMÍNIO 
www.3anet.com.br
3I ESQUADRIAS 
não possui
3M DO BRASIL 
www.3m.com.br
A.FIASCHI 
não possui
ACPA 
www.acpa.net.br/site/anodizacao/index.php
ADALUME 
www.adalume.com.br
AGAEFE 
www.agaefeesquadrias.com.br
ALCOA 
www.alcoa.com.br
ALGRAD 
www.algrad.com.br
ALLUM 
www.allumesquadrias.com.br
ALMAX 
www.almaxaluminio.com.br
ALNOBRE 
não possui
ALPA 
www.alpaaluminio.com.br
ALPHA 
www.alphametalurgicace.com.br
ALUCOIL DO BRASIL 
www.alucoil.com
ALUCOMAXX BRASIL 
www.alucomaxx.com.br
ALUM- DESIGN 
não possui
ALUMA 
www.alumaalagoas.com.br
ALUMICENTRO 
www.alumicentro.com.br
ALUMICONTE 
www.alumiconte.com.br
ALUMIERI 
não possui
ALUMIFIX 
www.alumifix.com.br
ALUMIFORT
www.alumifortassis.com.br
ALUMINASA 
www.alubras.com
ALUMÍNIO APLICADO 
www.algeplast.com.br
ALUMIPRATA 
www.alumiprata.com.br
ALUMISOFT 
www.alumisoft.com.br 
ALUMITRE 
www.alumitre.com.br
ALUMIX 
www.alumixbr.com.br
ALUMONTA 
www.alumonta.com.br
ALUNOBRE 
não possui
ALUNOBRE INDUSTRIAL 
www.alunobre.com.br
ALUPAR 
não possui
ALUS ALUMINIUM 
www.alusaluminium.com.br
ALU-SERVICE 
www.aluservice.com.br
ALUTINGA 
www.alutinga.com.br
ALUVIDRO 
www.aluvidro.com.br
ALVIFAMA
www.alvifama.com.br
AMERICALUM 
www.americalum.com.br
ARMEL 
www.armel.com.br

ARQTEC 
www.arqtec.net
ARTALUM 
www.artalum.com.br 
ARTEAL 
www.arteal.com.br
ASA ALUMINIO 
www.asaaluminio.com.br
ASOX 
www.asox.com.br
ASTRA 
www.astra-sa.com.br
ATENUA SOM 
www.atenuasom.com.br
ATLÂNTICA  
www.atlantica.ind.br
ATMOSFERA
www.atmosferaesquadrias.com.br 
AXIWIL 
www.axiwil.com.br
BELMETAL 
www.belmetal.com.br
BETA 
www.betaborrachas.com.br
BIMETAL 
www.bimetal.ind.br
BOLTINOX 
www.boltinox.com.br
BRIN METAL 
www.brinmetal@brinmetal.com.br
CAPITAL 
www.capitalesquadrias.com.br
CBA
www.vmetais.com.br 
CDA 
www.cdametais.com.br
CEBRACE 
www.cebrace.com.br
CLEAN 
www.fachadasclean.com.br
COMPOSITE 
www.compositerevest.com.br
CORTESA 
www.cortesa.com.br
COSBIEM 
www.cosbiem.com.br
CRISTALMAIS 
www.cristalmais.com.br 
CRV 
www.crvmetalurgica.com.br
DAY BRASIL 
www.daybrasil.com.br
DINÂMICA 
www.dinamica.com.br
DIVINAL 
www.divinalvidros.com.br
DNA
www.dnaaluminio.com.br
DOW CORNING 
www.dowcorning.com
DURIARTE 
www.duriarte.com
EAF 
www.eafesquadrias.com.br
EBEL 
www.ebel.com.br
ELLO 
www.elloesquadrias.com.br
EMMEGI DO BRASIL 
www.emmegi.com
ENGESQUA 
www.engesqua.com.br
ERG’S 
www.ergs.com.br
ESQUADRALUM 
www.esquadralum.com.br
ESQUADRI WORLD 
não possui
ESTRAVETRO 
www.estravetro.com.br

ETEC 
www.esquadriasetec.com.br
EXPALUM
www.expalum.com.br
FERMAX 
www.fermax.com.br
FISE
www.fise.com.br
FORMA 
www.formaesquadrias.com.br
FRAMES
www.framesjanelasacusticas.com.br
GATTERA 
www.gattera.com.br
GEROTTO 
www.gerotto.com.br
GIESSE BRASIL      
www.giessegroup.com
GLAFCON 
www.glafcon.com.br
GUERRAL 
www.guerral.com.br 
GUINDASTE ARANHA 
www.guindastearanha.com.br
HAIALA 
www.haiala.com.br
HARD 
www.hard.com.br 
HEDRON 
www.hedron.com.br 
IANE 
www.iane.com.br
IBRAP 
www.ibrap.ind.br
ICILEGEL 
www.icilegel.com.br
IGÊ 
www.igealuminio.com.br
INDEX 
www.indexaluminio.ind.br
INDIANA 
www.indianaborrachas.com.br
INOVATTA 
www.inovattabrasil.com.br
INOX PAR 
www.inoxpar.com.br
INSPIRAZZO 
www.inspirazzo.com.br
ITEFAL 
www.itefal.com.br
JAP 
www.jap.com.br
KIIR 
www.kiir.com.br
KYN FENESTRATION 
 www.kyn.com.br
LAC 
www.lacup.com.br
LAMINART 
www.laminart.com.br
LCR 
www.metalurgicalcr.com.br
LOCATELLI 
www.grupomagrao.com.br
LOTUSMETAL
www.lotusmetal.com.br
LUBRU 
www.grupolubru.com.br
LUMISYSTEM 
www.lumisystem.com.br 
LUXALUM 
www.luxalum.com.br
M.RODRIGUES BRASIL 
www.mrodriguesbrasil.com.br
MANNALA 
www.mannala.com.br 
MANUTENCIONE 
www.grupoaluparts.com.br
MARANATA 
www.maranatalum.com.br

MAREAL 
www.mareal.no.comunidades.net
MARIBOX 
www.maribox.com.br
MB 
www.mbesquadrias.com.br
MEGAN 
www.meganacessorios.com.br
METAL LESTE 
www.metalleste.com
METALLOCK
www.metallock.com.br
METALÚRGICA BRASIL 
www.metalbr.ind.br
METAPERFIL
www.metaperfil.com.br
MÉTRICA 
www.metricaesquadrias.com.br
MGM 
www.mgmcorp.com.br
MOMENTIVE 
www.momentive.com
NAKRAM 
www.nakram.com.br
NTA
www.ntabrasil.com.br
OEMME DO BRASIL 
www.oemme.com.br
OLGA COLOR
www.olgacolor.com.br
ORCA 
www.orcaluminio.com.br
PADO 
www.pado.com.br
PERFBOX 
www.perfbox.com.br
PERFIL ALUMÍNIO 
www.perfilcm.com.br
PICHU 
www.pichu.com.br 
PKO DO BRASIL 
www.pkodobrasil.com.br
PLANE METALÚRGICA IND. E COM. LTDA
não possui
PORTICO 
www.porticoesquadrias.com.br
PRADO 
www.pradoesquadrias.com
PRISMATECH 
www.prismatech.com.br
PRODAL 
www.prodalesquadrias.com.br
PROESPUMA 
www.proespuma.com.br 
PROJETALL 
www.vidrofix.com.br
PROJETO ALUMÍNIO 
www.projetoal.com.br
PRUMMO 
www.prummo.com.br
RAJAS 
www.rajasesquadrias.com.br
RAMASSOL IMPERIAL 
www.gruporamassol.com.br
REFILAR 
www.arqvetro.com.br
REINSTAL 
www.reinstal.com.br
RISSI 
www.rissi.com.br
S. NALDI 
www.snaldi.com.br
SÁ MARTINS 
www.samartins.com.br
SAINT GLASS 
www.spaceglass.com.br
SAINT MARIANE 
www.fanavid.com
SANTA LUZIA
www.santaluziaem.com

SAPA ALUMINIUM BRASIL 
www.sapagroup.com/pt/extrusions-brazil/
SASAZAKI 
www.sasazaki.com.br
SCHLEGEL AMÉRICA LATINA
www.schlegel.com
SCHUCO DO BRASIL 
www.schueco.com/web/br
SEAL TECHNOLOGY 
www.sealtech.com.br
SELTA 
www.seltametais.com.br 
SGA
www.sgaluminios.com.br
SIKA 
www.sika.com.br
SILIMAQ 
www.raiscampinas.com.br
SNT
www.sntesquadrias.com.br
SOCITEC 
www.socitec.net.com.br
SOLUCON 
www.solucon.ind.br
SOMFY BRASIL 
www.somfy.com.br
SQUADRILAR 
www.squadrilar.com.br
STAMP SPUMAS 
www.stampspumas.com.br
STAR PEX 
www.starpex.com.br
TALENTUS 
www.talentusesquadrias.com.br
TECHNOFORM BAUTEC BRASIL 
www.technoform-bautec.com.br
TÉCNICA 
www.tecnicaesquadrias.com.br
TECNOFEAL 
www.tecnofeal.com.br 
TECNOSYSTEM 
www.tecnosystem.com.br 
TESA BRASIL 
www.tesatape.com.br
TOP MAX 
 www.topmaxesquadrias.com.br
TRIFEL 
www.trifel.com.br
UBV
www.vidrosubv.com.br
UDINESE 
www.papaiz.com.br
ULLIAN 
www.ullian.com.br
UNIBOX 
www.unibox.com.br
UNIT 
www.unitmetal.com.br
VAL AÇO 
www.pwj.com.br
VENEZA MAIS 
 www.venezaesquadrias.com.br
VENEZIA 
www.esquadriasvenezia.com.br
VETRO SYSTEM 
www.vetrosystem.com.br
VICTOR ESQUADRIAS
www.victoresquadrias.com.br
VITA 
www.vitaesquadrias.com.br
VITORIA 
www.vitoriaaluminios.com.br
YKK  DO BRASIL 
www.ykk.com.br 
ZELOART 
www.zeloart.com.br
ZINCOLOR 
www.zincromo.com.br

* relação de associados Abril 2015
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Av. Marques de São Vicente, 121
4º andar - Sala 401
Barra Funda – São Paulo - SP
CEP 01139-001
Tel.: 11 3221.7144
Fax: 11 3221.7521
Email: afeal@afeal.com.br

www.afeal.com.br
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