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Aliar demandas 
e possibilidades 
é uma das 
estratégias 
que faz a 
Stylo Alumínio 
comemorar 33 
anos de sucesso

AtentA Ao mercAdo
   “Uma ideia e muita vontade”. 

É 
assim que o empresário Gilberto Steinmetz se re-
fere ao início da história da Stylo Alumínio, empre-
sa especializada na fabricação de esquadrias de 
alumínio, fundada por ele em 1985, em sociedade 

com o amigo Dilmar Francisco Coelho. A ideia era criar um 
negócio de sucesso e o desejo maior era se destacar em ter-
mos de qualidade, bom atendimento e comprometimento 
com todo o processo, do contato inicial com as construtoras 
à entrega e instalação das esquadrias.

Em um segmento até então dominado por empresas 
que seguiam da qualidade. “Como não tínhamos capi-
tal de giro para adquirir material, eu ia de obra em obra e, 
por meio de uma assessoria técnica, determinava padrões, 
produtos e quantificava o material. A compra era feita pela 
construtora junto aos fabricantes de perfis, e nós partíamos 
para a fabricação das esquadrias”, explica. 

Segundo o empresário, um dos trunfos que tinha em 
mãos era o fato de não orçar unicamente em função do 
projeto, mas realizar a conferência dos dados in loco, con-
siderando detalhes que se alteram no decorrer do proces-
so construtivo. Esta, aliás, é uma prática que se mantém 
até os dias de hoje.

Passados 33 anos de um início difícil - mas que rapida-
mente alcançou admiradores - Steinmetz reafirma a re-
ceita do sucesso nos negócios: trabalhar de forma séria e 

conquistar a confian-
ça dos construtores, 
desenvolvendo pro-
jetos que vão ao en-
contro daquilo que 
desejam, precisam e 
contratam. “Sempre 
acreditei que é neces-
sário aliar demandas 
e possibilidades. As 
construtoras buscam 
qualidade e precisam 
alcançar economia no 

processo e, naquela época, a maioria dos fabricantes de es-
quadrias não seguiam especificações técnicas e acabavam 
modificando projetos, principalmente em busca de preços 
menores. O que nós fizemos diferente lá no início? Partimos 
para um assessoramento na qualificação dos materiais, es-
clarecendo o que têm maior qualidade, o que melhor se 
enquadrava nas necessidades e quais seriam os  produtos 
adequados, com qualidade e respeito às normas técnicas. 
Conquistamos confiança, respeito e clientes”, relembra.

E know-how para compartilhar, também: quando a 
Alcoa (uma das três maiores empresa fabricantes de alu-
mínio do mundo) deu início a um projeto de norma-
tização na fabricação de esquadrias, entre centenas de 
empresas que atuam no Brasil, a Stylo foi uma das oito 
escolhidas para colaborar com informações valiosas para 
a criação de normas e procedimentos. Segundo Stein-
metz, essa proposta trouxe otimização no processo de 
fabricação e consequente economia para os clientes a 
partir de um melhor aproveitamento dos perfis e mini-
mização de perdas. “Não tenho a ousadia de dizer que 
fui um exemplo, mas fui sempre muito detalhista, e bus-
cava fazer o certo sempre, e nesse segmento o que vale 
é a transferência de conhecimento”, explica.

Com uma gestão sempre responsável, a empresa cres-
ceu e se adaptou às mudanças do mercado e transições da 
economia. Essa segurança foi alcançada, sobretudo, graças 
à visão antecipada do mercado, que ampara o estabeleci-
mento de parcerias com construtoras e a atualização cons-
tante de um valioso banco de dados, que inclui o volume de 
alvarás de construção aprovados e de obras liberadas. “Assim 
adequamos nossa empresa ao movimento do mercado, e 
nunca tivemos que enfrentar grandes sobressaltos”, conta o 
fundador da Stylo Alumínio.  

Boa parte das construtoras atendidas atua na re-
gião da Grande Florianópolis, mas a  empresa vem 
buscando firmar parcerias em outras regiões do Es-
tado, sobretudo Balneário Camboriú. “Para 2018 e 
2019 temos surpresas guardadas, São ‘cartas na man-
ga’, que só colocaremos na mesa no momento certo”.

TExTO: LuCiANE Zuê
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Redução de juros para os financiamentos abre 
um novo cenário para a retomada do ritmo de 

crescimento. Setor foi um dos mais afetados 
pela crise econômica dos últimos cinco anos.

TERRENOS 
PARA VENDA

eNtRe em cONtAtO:

(48) 99903.9135

Um hORizONTE PROmiSSOR 
PARA A cONSTRUçãO ciVil

A Caixa Econômica Federal anunciou na segunda-feira (16/4), a redução 
de até 1,25 p.p. das taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos 
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

As taxas mínimas passaram, nesse caso, de 10,25% a.a para 9% a.a, no 
caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 
11,25% a.a para 10% a.a, para imóveis enquadrados no Sistema de Financia-
mento imobiliário (SFi).

De acordo com o presidente da CAixA, Nelson Antônio de Souza, a 
redução das taxas de juros facilita o acesso à casa própria e contribui para es-
timular o mercado imobiliário. “O objetivo da redução é oferecer as melhores 
condições para os nossos clientes, além de contribuir para o aquecimento do 
mercado imobiliário e suas cadeias produtivas”, destaca.

“Foi a melhor notícia que o setor poderia ter recebido até aqui desde 
o início do ano, diz o presidente do Sinduscon (Sindicato da indústria das 
Construção Civil), Helio Bairros. “isso nos abre um horizonte muito promissor, 
porque significa a retomada de investimentos com excelente estimativa de 
crescimento para  um mercado que sofre os efeitos da crise econômica há 
pelo menos cinco anos. “Ainda não é a queda de juro ideal, mas demonstra 
que há um alinhamento com a queda do juro nominal (Selic), observa Helio.

Mas é uma decisão que traz para o setor da construção civil a perspectiva 
de uma retomada mais consistente das atividades, favorecendo tanto os que 
pretendem adquirir imóvel para uso próprio quanto aqueles que querem 
voltar a investir em imóveis – estes que vinham investindo nos últimos tem-
pos em fundos imobiliários.Ou seja, o cenário que se abre é bom para todos, 
beneficiando também as cadeias produtivas que envolvem a construção civil.

A queda dos juros para os financiamentos – que incluirá também out-
ros bancos, por uma questão de competitividade – terá como resultado a 
valorização dos imóveis, com os preços voltando a patamares razoáveis, con-
firmando a importância e a segurança desses ativos. É recomendável que 
quem ainda queira comprar imóveis com preços atrativos procure fazer ago-
ra. Este é um bom momento para compra porque as construtoras ainda não 
atualizaram seus preços”, enfatiza o presidente do Sinduscon.

 rodovia sc 401: para 6 andares,  

perto do governo, de frente, ocupação 50%.

 campeche: frente ao mar, para prédios.

 itacorUbi: área com 50.000,00 m² para construir 

23 residências em condomínio fechado de alto padrão.

 palhoça: ponte do imaruim, para 12 andares  

ou para sede de grande empresa.

 santo amaro: lote com 900.00m² na rua orlando 

becker, para prédios

 estreito: rua fulvio aducci, para 6 andares, área 

grande. frente para duas ruas.

 rodovia sc 401: galpão com 1.500,00m², amplo 

estacionamento para 50 veículos.

 agronômica: área de 4.000,00m² para prédio.

 jardim atlântico: área de 7.000,00m²  

para colégio, igreja, clínica, etc.

 ingleses: rua das gaivotas, para empreendimento.

 cachoeira do bom jesUs: para condomínio 

fechado ou loteamento

 barreiros: final da francisco nappi,  

3.000,00m² para prédios.

 maUro ramos: Ângelo Laporta com 6.059,33m² 

para clínica, colégio, igreja etc.

 rio tavares: chácara com 4.000,00m².

 barreiros: perto da avenida das torres, para 

empreendimentos; minha casa, minha vida, etc. 

 avenida das torres: para prédios.

 palhoça: sala para escritório perto do fórum, ou 

prédio novo e com gara-gem.

 sUl da ilha: para loteamento, condomínio, etc.
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Av. Rio branco, 1051 - centro - Florianópolis - Sc
Fone (48) 3251-7700

“Momento é propício para a compra de imóveis, porque construtoras ainda 
não ajustaram seus preços, diz o presidente do Sinduscon, Helio Bairros.
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MAIS ESPORTE, LAZER
E QUALIDADE NA SUA VIDA.

GRANDE
LANÇAMENTO

AMANHÃ
EM BIGUAÇU.

Aproveite para conhecer o mais novo lançamento

da Costa Sul Urbanismo em Biguaçu que vai 

trazer muito esporte, lazer e qualidade para sua

vida. Residencial Altos do Jardim.    

CENTRO DE EVENTOS PETRY, BEIRA RIO, BIGUAÇU-SC.

É AMANHÃ, 21 DE ABRIL, A PARTIR DAS 9H.

COSTASULURBANISMO.COM.BR - (48) 99104-7672
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