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Competitividade já
Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao
término do primeiro ano de governo Dilma, não
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado
interno, em função da deterioração e concorrência dos mercados externos, pois no Brasil, com a
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de
consumidores passaram a compor nosso mercado
de consumo.
O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de
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4Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

”Hoje somos a bola da vez, alvo dos
interesses dos Estados Unidos e dos países
europeus que enfrentam sérios problemas
de ordem econômica. Com o dólar baixo,
o mundo inteiro está atrás de nós. As empresas brasileiras precisam ficar atentas a
essa nova situação”.

Foi assim, em tom de advertência, que
o presidente do Sindicato, Denis Perez
Martins, conduziu sua fala em mais um encontro anual de confraternização do setor,
realizado em dezembro último na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Pág. 3

Novidades ambientais

2ª Edição Ilha de Sustentabilidade Água contou com Censi, Deca, Kliin,
Lorenzetti, Padova e Poly. Página 03

Fabricantes de não ferrosos começaram o ano em meio a novas exigências
do governo voltadas às indústrias que demonstrem algum potencial de poluição em
suas atividades.
Basicamente, as mudanças se baseiam
em medidas de ordem preventiva e também na definição dos valores que destinarão ao Estado de São Paulo para compensar, de alguma forma, a poluição gerada
no seu dia a dia.
O Siamfesp tem acompanhado tudo
isso muito de perto, e está ao lado dos
seus associados para prestar serviços neste momento.
Pág. 4

Gift e Revestir trazem
novidades e inovação

Eventos

Ainda nesta edição:

Você já
Entrando em
campo para BARCELONIZOU
ganhar
sua empresa?

Empresas
na4Gift Fair, Revestir
Pág. 2 associadas ao Siamfesp marcam presença
Pág.
e Feicon. Página 02

um Perez
gigante
com o potencial que tem o
Denis
Martins,
Brasil, retome
o caminho que havia sido
Presidente
do Siamfesp
trilhado pelo Plano Real.

GIFT FAIR investe em novidades

Alumínio Fortaleza

Alumínio Oliveira

Empresas associadas ao SIAMFESP marcaram presença na edição 2016 da Gift Fair, que aconteceu entre
os dias 28 de fevereiro a 3 de março, no Expo Center
Norte, em São Paulo, reunindo cerca de 65 mil visitantes, mais de 700 expositores. É o caso da Alumínio Nacional, fabricante de panelas e acessórios para cozinha,
que busca vencer a crise inovando em seus produtos.
“O que nos motivou a participar esse ano é que estamos
com bastante lançamentos", afirmou Thiago Souza, diretor da empresa.

Nigro Alumínio

Em parceria com a empresa australiana Breville, a Tramontina
fez o lançamento de sua primeira
linha de eletroportáteis com itens
como espremedor de frutas, liquidificador, moedor, batedeira, cafeteira e grill, entre outros.

Alumínio Nacional

O presidente do Siamfesp, Arcangelo Nigro Neto, também esteve na feira como expositor com a Nigro, que
fabrica panelas e utensílios de alumínio para cozinha.
Ainda no setor de copa, cozinha e utilidades, a Alumí- Para ele, a participação das empresas em feiras é algo
nio Fortaleza mostrou ao público sua linha de panelas que compensa e traz maior visibilidade. “O investimene assadeiras de diferentes tamanhos. Já a Alumínio Oli- to de feira hoje é alto, mas vale a pena porque você diveira expôs caçarolas, fôrmas, bules, panelas tradicio- vulga sua marca, seu produto e seu cliente pode enxergar o que você fabrica”.
nais e coloridas.

REVESTIR mantém expectativa positiva
A Expo Revestir reuniu entre os dias 1 e 4 de março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo as principais
novidades para o setor.
A Docol teve como principais destaques a linha
de purificadores de água
DocolVitalis e também
a tecnologia ColdStart,
que estimula o acionamento do produto na
temperatura fria e economiza energia.
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A Fani Metais e Acessórios
agregou à sua linha de metais
como torneiras, misturadores, monocomandos, chuveiros, acessórios para banheiros e lavabos, o uso de cores
diferenciadas.
Os novos modelos de coifas fabricados
no Brasil foram os principais lançamentos da Tramontina para deixar a cozinha
mais bonita e eficiente.

Dentre as novidades a Deca
montou um stand cheio de
tecnologia. Foram expostos
chuveiros, cubas e torneiras
em ambientes despojados e
acolhedores.

Os produtos da linha de economizadores com acionamento eletrônico foram destaques
da Fabrimar. A empresa divulgou sua vasta coleção para
banheiro e cozinha.
A Perflex Metais trouxe sua
linha para banheiros, cozinhas e áreas de serviço com
produtos como torneiras,
duchas, acessórios para banheiro, porta toalhas, cabides e saboneteiras.

Entre os destaques do
Grupo Astra produtos que
auxiliam na composição
de um banheiro acessível
como barras de apoio, assentos, cortina, banqueta
de banho, banheira com
abertura de acesso e torneira acionada por toque.
A Roca investiu na coleção
L90, com redução automática de água, controle de
temperatura e economia
de energia, além da bacia
sanitária automatizada Lumen Avant que vem com
desodorizador e música
ambiente.

Ilha de Sustentabilidade Água repete sucesso na Feicon
Batimat e empresas associadas ao Siamfesp marcam presença
Pelo segundo ano consecutivo o Siamfesp foi destaque durante a Feicon Batimat com sua Ilha Sustentabilidade Água. Para
Kleidir Gomes da Luz, da Censi, os produtos foram bem aceitos.
A empresa apostou no mecanismo dual flush para descarga, que
permite acionar três ou seis litros de cada vez.

A Deca, segundo Osvaldo Júnior, trouxe para o uso público, novos produtos
com sensores focados em anti-vandalismo, economia de água e arejadores
de vazão.
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A Pádova trouxe um equipamento capaz de dar meia descarga e descarga total. Segundo Werner Fischer é o único
do mercado polivalente, serve
para qualquer caixa acoplada.

A Lorenzetti apresentou soluções para economia de água, como duchas com sistema inteligente de funcionamento, aquecimento de água
instantâneo, redutor de vazão. Além da Ilha a
empresa esteve com estande próprio na Feira.

Os produtos da Garden também foram
muito bem aceitos pelos visitantes. A
empresa trouxe uma linha de conexões
em latão para água quente e para gás,
além de uma linha de torneiras de boia.
A aposta da Blukit foram torneiras multiuso para máquinas de lavar louça e roupa e também para jardim. Um sistema de
reutilização de água sem adição de produtos químicos foi a proposta trazida pela
Hydro Z - Unikap. Totalmente automático o sistema atua por eletro coagulação.

FECHADURAS

A Kliin apresentou ao público um mictório
ecológico, que não utiliza água.

O setor de fechaduras também prestigiou a
Feicon Batimat. A Piller trouxe duas novidades, o cilindro de reposição de fechaduras
para várias marcas do mercado e o anel de
vaso sanitário de silicone, totalmente flexível.

A Poly Metais desenvolveu
uma linha sustentável que reduz a emissão de CO² na atmosfera. As peças consomem
menos água no seu processo de fabricação. "O público
está adorando a versatilidade das nossas opções,
inclusive com a combinação de cores nas peças",
explica Ronaldo de Giovani.

A Stam apresentou a nova linha de cadeados, em latão, cadeados de segredos para
malas e bolsas, a linha residencial e na linha Classic, que é a linha top, um novo
acabamento cromo e inox escovado.
A Gold levou para a Feira a linha completa de cadeados e uma linha de fechadura popular, além de uma parte de
ferragens para vidros com o kit Box aço
inoxidável e aço 304".

METAIS SANITÁRIOS
As associadas do Siamfesp também marcaram presença em estandes próprios, como foi o caso da Kelly
Metais que apresentou a linha quadrada de metais
sanitários, que é uma inovação e uma linha de acessibilidade, com barras de apoio.
A MPS Metais Sanitários apresentou uma vasta gama
de produtos como; boias, chuveiros e duchas, filtros,
lavatórios, metais sanitários, misturadores, ralos, registros , válvulas e torneiras.

AGENDA DE
EVENTOS

EQUIPOTEL
19 a 22/09

São Paulo Expo
Exhibition &
Convention
Center – SP

FEICON
NORDESTE
19 a 21/10
Centro de
Convenções de
Pernambuco – PE

O Siamfesp em parceria com a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar),
trouxe a Ilha de Eficiência Energética, um
espaço para discussão e consulta sobre
a tecnologia dos sistemas fotovoltaicos,
mostrando como é possível gerar energia
elétrica através das chamadas células fotovoltaicas, que são feitas de materiais semicondutores que transformam a radiação
solar diretamente em energia elétrica.

