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O outro lado da fama 

”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 em-
presas brasileiras precisam ficar atentas a 
essa nova situação”. 

Fabricantes de não ferrosos começa-
ram o ano em meio a novas exigências 
do governo voltadas às indústrias que de-
monstrem algum potencial de poluição em 
suas atividades. 

Basicamente, as mudanças se baseiam 
em medidas de ordem preventiva e tam-
bém na definição dos valores que destina-
rão ao Estado de São Paulo para compen-
sar, 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 nes-
te momento.

Você já 
BARCELONIZOU 

sua empresa?
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Competitividade já

Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo.                                                                                              

Entrando em 
campo para 
ganhar

Eventos

Pág. 2

Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins44

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 concorrên-
cia 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 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.
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Gift e Revestir trazem
novidades e inovação 

Empresas associadas ao Siamfesp marcam presença na Gift Fair, Revestir 
e Feicon. Página 02

Ilha Sustentabilidade 
repete sucesso na Feicon

Como todo início de ano, o mercado 
esteve agitado com Feiras importantes, 
como a Gift Fair, Revestir e Feicon. Diante 
de um ano difícil, com muita incerteza, 
as Feiras surgem ainda mais como opção 
para mostrar a "cara" e apostar até mes-
mo em novos mercados.

O investimento em Feiras hoje é alto, 
mas vale a pena, pois permite mostrar 
sua marca, divulgar o produto. O que os 
fabricantes, de uma forma geral, têm que 
trazer é inovação. Não adianta vir com o 
mesmo produto sempre, pois isso acaba 
com o interesse do comprador.

O país está em um momento delica-
do, mas não podemos deixar de investir. 
O mais importante é saber equilibrar o 
custo de produção, uma vez que com a 
elevação do câmbio, ganhamos por um 
lado, já que o importador tirou um pouco 
o "pé" do acelerador, mas por outro lado, 
o alumínio, que é uma commodities, aca-
ba aumentando de preço. 

O que precisamos agora é aproveitar 
os contatos feitos, investir em inovação 
e ter esperança de que com o novo go-
verno as coisas se ordenem e com isto 
nos preparemos para voltar a crescer em 
2017 e nos anos futuros, a exemplo do 
que ocorreu na Argentina. Lá, depois de 
100 dias, o país voltou a respirar e ter 
confiança no futuro. Nada impedirá que 
um gigante com o potencial que tem o 
Brasil, retome o caminho que havia sido 
trilhado pelo Plano Real.

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

Edição Especial de Feiras
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REVESTIR mantém expectativa positiva

Empresas associadas ao SIAMFESP marcaram   pre-
sença 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 visitan-
tes, mais de 700 expositores. É o caso da Alumínio Na-
cional, 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, di-
retor da empresa. 

Ainda no setor de copa, cozinha e utilidades, a Alumí-
nio Fortaleza mostrou ao público sua linha de panelas 
e assadeiras de diferentes tamanhos. Já a Alumínio Oli-
veira expôs caçarolas, fôrmas, bules, panelas tradicio-
nais e coloridas. 

Em parceria com a empresa aus-
traliana Breville, a Tramontina 
fez o lançamento de sua primeira 
linha de eletroportáteis com itens 
como espremedor de frutas, liqui-
dificador, moedor, batedeira, cafe-
teira e grill, entre outros. 

O presidente do Siamfesp, Arcangelo Nigro Neto, tam-
bém esteve na feira como expositor com a Nigro, que 
fabrica panelas e utensílios de alumínio para cozinha. 
Para ele, a participação das empresas em feiras é algo 
que compensa e traz maior visibilidade. “O investimen-
to de feira hoje é alto, mas vale a pena porque você di-
vulga sua marca, seu produto e seu cliente pode enxer-
gar o que você fabrica”.

GIFT FAIR investe em novidades

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 prin-
cipais destaques a linha 
de purificadores de água 
DocolVitalis e também 
a tecnologia ColdStart, 
que estimula o aciona-
mento do produto na 
temperatura fria e eco-
nomiza energia. 

 Alumínio Fortaleza Alumínio Oliveira  Nigro Alumínio

Alumínio Nacional
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Ilha de Sustentabilidade Água repete sucesso na Feicon 
Batimat e empresas associadas ao Siamfesp marcam presença

Entre os destaques do 
Grupo Astra produtos que 
auxiliam na composição 
de um banheiro acessível 
como barras de apoio, as-
sentos, cortina, banqueta 
de banho, banheira com 
abertura de acesso e tor-
neira acionada por toque.  

A Fani Metais e Acessórios 
agregou à sua linha de metais 
como torneiras, misturado-
res, monocomandos, chuvei-
ros, acessórios para banhei-
ros e lavabos, o uso de cores 
diferenciadas.

Os produtos da linha de eco-
nomizadores com acionamen-
to eletrônico foram destaques 
da Fabrimar. A empresa di-
vulgou sua vasta coleção para 
banheiro e cozinha.

A Perflex Metais trouxe sua 
linha para banheiros, cozi-
nhas e áreas de serviço com 
produtos como torneiras, 
duchas, acessórios para ba-
nheiro,   porta toalhas, cabi-
des e saboneteiras.

Os novos modelos de coifas fabricados 
no Brasil foram os principais lançamen-
tos da Tramontina para deixar a cozinha 
mais bonita e eficiente. 

A Roca investiu na coleção 
L90, com redução automá-
tica de água, controle de 
temperatura e economia 
de energia, além da bacia 
sanitária automatizada Lu-
men Avant que vem com 
desodorizador e música 
ambiente.

Pelo segundo ano consecutivo o Siamfesp foi destaque duran-
te 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, trou-
xe para o uso público, novos produtos 
com sensores focados em anti-vanda-
lismo, economia de água e arejadores 
de vazão.

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



19 a 22/09
EQUIPOTEL 

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

A Poly Metais desenvolveu 
uma linha sustentável que re-
duz a emissão de CO² na at-
mosfera. As peças consomem 
menos água no seu proces-
so de fabricação. "O público 

está adorando a versatilidade das nossas opções, 
inclusive com a combinação de cores nas peças", 
explica Ronaldo de Giovani.

A Pádova trouxe um equipa-
mento capaz de dar meia des-
carga e descarga total. Segun-
do Werner Fischer é o único 
do mercado polivalente, serve 
para qualquer caixa acoplada.

METAIS SANITÁRIOS

As associadas do Siamfesp também marcaram pre-
sença 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 aces-
sibilidade, 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, re-
gistros , válvulas e torneiras.

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

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 mul-
tiuso para máquinas de lavar louça e rou-
pa e também para jardim. Um sistema de 
reutilização de água sem adição de pro-
dutos químicos foi a proposta trazida pela 
Hydro Z - Unikap. Totalmente automáti-
co o sistema atua por eletro coagulação.

FECHADURAS 

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

A Stam apresentou a nova linha de cade-
ados, em latão, cadeados de segredos para 
malas e bolsas, a linha residencial e na li-
nha Classic, que é a linha top, um  novo 
acabamento cromo e inox escovado. 

A Gold levou para a Feira a linha com-
pleta de cadeados e uma linha de fe-
chadura popular, além de uma parte de 
ferragens para vidros com o kit Box aço 
inoxidável e aço 304". 

O Siamfesp em parceria com a Associa-
ção 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 foto-
voltaicas, que são feitas de materiais semi-
condutores que transformam a radiação 
solar diretamente em energia elétrica.

São Paulo Expo 
Exhibition & 
Convention 
Center – SP

AGENDA DE 
EVENTOS

FEICON 
NORDESTE
19 a 21/10

Centro de 
Convenções de 

Pernambuco – PE


