
 
 

 
 
 

 

    
 

Empresas italianas trazem novidades e inovações tecnológicas para o 

setor da construção na 20ª edição da FEICON 

Em busca de novas oportunidades de negócios, o Pavilhão Italiano agrega 18 

empresas com o melhor do Made in Italy, apresentando ampla gama de 

máquinas, ferramentas e produtos para a construção - de 18 a 22 de março, no 

Anhembi, em São Paulo 

Entre os dias 18 e 22 de março de 2014 a Itália estará presente na 20ª edição da FEICON-

BATIMAT, que será realizada no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, 

trazendo para o mercado nacional as últimas novidades e tecnologias para a indústria 

da construção civil.  

Buscando criar novas sinergias e incrementar o intercâmbio comercial entre os dois 

países, 18 empresas italianas participam da feira, considerada o principal salão da 

construção na América Latina. Dentre os produtos apresentados figuram acessórios em 

madeiras e laminados (painéis, rodapés e cantoneiras); artigos e tintas para pinturas 

decorativas; vernizes, colantes e adesivos para assoalhos e madeiras; sistemas de 

isolamento térmico e acústico; sistemas de segurança (dispositivos antipânico e de 

saída de emergência, fechaduras e cadeados especiais); portas e janelas em madeira, 

alumínio e PVC; pistolas, acessórios e equipamentos para ar comprimido; tubulações 

para instalações hidro-sanitárias e serviços para comercialização; distribuição de 

máquinas, materiais e acessórios para a construção (maquinário de corte, dobra, 

polimento de mármores e granitos, ferramentas em geral, escadas e andaimes, entre 

outros).  

O Pavilhão Italiano (estande M131) é organizado pela Promos (Empresa da Câmara de 

Comércio de Milão para a Internacionalização) e ProBrixia (Agência Especial da Câmara 

de Comércio de Brescia), com o apoio do ICE – Agência para a internacionalização das 

empresas italianas/Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da 

Itália. 

Confira as novidades Made in Italy que serão apresentadas na FEICON 2014:  

BRAGA (www.braga.it; www.bragadoors.com) - Fundada em 1972, a Braga SPA é atualmente 

líder europeia na produção de portas e componentes (batentes/arruelas, vistas/alizares e 

rodapés). Seu parque fabril dispõe de avançado maquinário e mais de vinte linhas de produção. 



 
 

 
 
 

 

    
 

 

CANDIS (www.candis.it) – Empresa especializada na fabricação de tintas, efeitos decorativos, 

texturas, tanto para ambientes internos, como externos. São 52 cores que podem ser 

combinadas para produzir mais de 200 tonalidades. Também fabrica faixas decorativas, que são 

verdadeiras obras de arte, além de e acessórios para aplicação, como pincéis, rolos e espátulas. 

    

CHIMIVER (www.chimiver.com) – Uma das maiores empresas europeias fabricantes de bases, 

vernizes e tintas para pisos e produtos de madeira em geral, além de colas e argamassas para 

assentar pisos, parquet e carpetes de madeira. Também possui uma linha especial para limpeza 

e manutenção de pisos de madeira. Atenta às questões ambientais, vem aumentando a carteira 

de produtos à base de água.  



 
 

 
 
 

 

    
 

 

COMAGLIO (www.comaglio.it) - Produz um patenteado e exclusivo friso vedador automático, 

montado em qualquer tipo de porta (inclusive blindadas) de madeira, alumínio, pvc e aço, com 

a função de fechar o vão entre a porta e o piso, eliminando ruídos, a entrada de vento, de insetos 

e de poeira, além de impedir a propagação do fogo, conforme atestado por diversos certificados 

de qualidade emitidos por respeitados centros de pesquisa europeus. 

 

GASPARINI (www.gasparinimercosul.com.br) - GASPARINI MERCOSUL é a filial brasileira da 

Gasparini SPA, empresa que projeta e constrói uma ampla gama de perfiladeiras, de grande 

flexibilidade, adequadas à produção de perfis com espessura entre 0,2mm e 12mm, utilizados 

nos setores da logística, da construção, da energia e no automobilístico. As linhas de perfilação 

podem ser dotadas de modernos sistemas de furação, soldagem, dobra, corte, descarga e 

embalagem.  



 
 

 
 
 

 

    
 

 

ISEO SERRATURE (www.iseoserrature.it) – O Grupo ISEO atua desde 1969 na concepção, 

fabricação e venda de produtos e sistemas para a gestão inteligente de acessos e para a 

segurança de pessoas. Os produtos mecânicos (cilindros, fechaduras, barras antipânico) 

garantem a máxima segurança, durabilidade e confiabilidade. A nova gama ISEO Zero1 - sistemas 

de controle de acesso eletrônico - são caracterizados não só pela alta tecnologia, mas também 

pela praticidade no uso e instalação. É destaque a linha de barras antipânico com o exclusivo 

revestimento antigerme, tratamento antibacteriano baseado na emissão lenta e constante de 

íons de prata, que penetram no organismo microbiano, bloqueando seu sistema reprodutivo e 

atacando seu DNA, até a inibição da respiração celular. 

 

MARCITAL (www.marcital.net) - Atua desde 1980 na distribuição e venda de máquinas e 

materiais de construção. No portfólio, máquinas de corte e dobra, estribadeiras e calandras para 

grandes espirais, serras para madeira, talhas elétricas, misturadores de concreto, mesas de 

corte, cortadores de tijolos, ferramentas manuais, máquinas para processamento de mármores 

e granitos, escadas e andaimes. Contempla soluções para todos os problemas técnicos e 

comerciais, presente em mais de 50 países do Oriente Médio, Norte da África, América do Sul e 

Europa. 



 
 

 
 
 

 

    
 

 

MARVON (www.marvon.com) - A italiana MARVON conta com uma gama de 3.000 produtos e 

está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, com a sua própria rede de clientes e 

distribuidores. Atualmente, cerca de 50% da sua produção é exportada, consolidando a empresa 

como uma das mais reconhecidas e respeitadas marcas no setor moveleiro e de acessórios anti-

incêndio. A MARVON trabalha com padrões de alta qualidade, produtos tecnicamente 

inovadores, gama variada e pesquisa tecnológica contínua. Dentre os produtos oferecidos ao 

mercado brasileiro estão colares corta fogo, guarnições termo expansíveis e fechaduras para 

portas corta fogo.  

  

MOLARO ALDO SERRAMENTI (www.molaro.it) – Fundada no início dos anos 50, a MOLARO 

trabalha com a mais alta qualidade de matérias-primas, provenientes do sudeste asiático e da 

Europa. Suas madeiras nobres, como pinheiro e carvalho, todas devidamente certificadas, são 

utilizadas na fabricação de janelas e portas, 100% em madeira ou ainda combinados com 

outros materiais como o bronze, alumínio, slim-metal e PVC. A ampla gama de produtos 

oferece alta tecnologia e o reconhecido design Made in Italy, além de ser produzida de acordo 

com políticas de respeito ao meio ambiente e de garantir o melhor desempenho térmico e 

acústico. Para assegurar o alto nível de qualidade, a empresa não só utiliza os melhores tipos de 

madeira, mas também excelentes componentes, acessórios, vidro, gaxetas e revestimentos. 



 
 

 
 
 

 

    
 

Todo o portfólio é constituído com os materiais mais adequados para assegurar o isolamento e 

estabilidade, mesmo com alterações de temperatura, raios UV e poluição. Os produtos MOLARO 

podem ser adaptados a qualquer estilo arquitetônico e necessidades sofisticadas do designer, 

com excelente acabamento.  

  

MVT (www.mvtspa.it) – A MVT é uma empresa especializada, desde 1961, na fabricação de 

válvulas para torneiras. A empresa conta com um sofisticado parque fabril com tornos de fusos 

múltiplos, linhas de montagem controlada por computador, bancadas de teste e instrumentos 

de medição sofisticados para atender os mais rigorosos padrões e normas de qualidade da 

Europa e do mundo (UNI, NF, WRC, DIN, KIWA e ISO, entre outros). Atualmente, exporta 50% 

da sua produção, número que tende a aumentar nos próximos anos. No seu portfólio: válvulas 

de pressão, com discos cerâmicos, especiais e de polipropileno.  

                

NUOVA MONDIAL MEC (www.nuovamondialmec.com) – A empresa iniciou suas atividades em 

1979 produzindo os primeiros maquinários de polimento: Pantera, Cicala, Gazzella e Lupessa. 

Ao longo dos anos aumentou sua gama de produtos tornando-se líder na produção de 

cortadores, lixadeiras e furadeiras, acompanhada a uma grande variedade de acessórios para 

facilitar o processamento de mármore, granito e outras pedras naturais.  



 
 

 
 
 

 

    
 

 

PMT (www.pmt.it) – A PMT é uma empresa italiana fundada em 1987, especializada na 

fabricação e comercialização de pistolas, pistolas-spray, acessórios e equipamentos para ar 

comprimido. A empresa está localizada perto de Bergamo, em uma das áreas industriais mais 

desenvolvidas da Itália. Seus produtos são utilizados para aplicação de espuma de poliuretano, 

silicones e selantes, para pintura, lubrificação e jateamento, entre outros. As pistolas podem ser 

operadas manualmente ou nos sistemas pneumático ou elétrico. A empresa trabalha com 

Certificado ISO 9001.   

 

PO-INT (www.po-int.com) – Empresa especializada na pesquisa de produtos e fornecimento de 

puxadores, fechaduras, acessórios e componentes para móveis, vidros, portas e janelas, 

cozinhas e banheiros, com a mais alta qualidade e exclusividade Made in Italy. A empresa, criada 

em 1993, trabalha com os mais renomados fornecedores italianos do setor e exporta os 

produtos para os cinco continentes.  



 
 

 
 
 

 

    
 

 

ROBOR (www.robor.it) – A ROBOR é uma empresa líder no mercado mundial para a construção 

de instalações de produção de painéis sanduíche e máquinas especiais, representada em mais 

de 25 países. Com know-how de mais de 30 anos de experiência é capaz de fornecer plantas 

automáticas completas para a produção de painéis sanduíche contínuas, com poliuretanos, 

poliestireno e lã mineral. Possui uma ampla gama de maquinário como máquinas pantográficas 

CNC, máquinas de corte, linhas de acoplamento para material isolante e madeira. 

 

SICOS/ FR GROUP (www.sicos.it) – Há 35 anos produz escadas versáteis, duráveis e com 

exclusivo design Made in Italy. Materiais de primeira qualidade e perfis de alto desempenho 

permitem alta resistência mantendo, ao mesmo tempo, a leveza, flexibilidade e a beleza das 

peças. As escadas projetadas pela SICOS, em aço e alumínio, apresentam geometrias de alta 

resistência mecânica, garantindo o máximo desempenho em todos os aspectos: estabilidade, 

conforto no uso e estética. Com atenção especial à segurança a empresa também desenvolveu 

diversos certificados e sistemas que garantem a segurança do trabalhador durante a utilização 

dos produtos. O destaque fica com o dispositivo "ESS" (Electronic Stability Sicos) um sistema 

de controle eletrônico aplicável às escadas SICOS e alimentado por um pequeno painel solar. O 

dispositivo ESS, desenvolvido pela divisão de P&D e patenteado pela empresa, garante o 

posicionamento ideal, graças a um duplo controle visual e sonoro. Em detalhe, as lâmpadas de 

LED (verdes e vermelhas) indicam a posição correta ou incorreta da escada, enquanto um 

indicador de som avisa qualquer perigo caso haja um desequilíbrio, mesmo durante sua 

utilização.  



 
 

 
 
 

 

    
 

 

STM-TECHNOLOGIES (www.stm-technologies.com) - A STM-TECHNOLOGIES atua há mais de 25 

anos oferecendo ao mercado tecnologia de ponta , produtos e serviços para as indústrias de 

isolamento e de vidro temperado. Com 25 anos de experiência e mais de 100 maquinários 

instalados nos cinco continentes, garante produtos de linha com padrões internacionais (EN, 

ASTM), em relação à eficiência térmica, proteção contra o fogo e redução da poluição ambiental. 

Fornece também, linhas para a produção de fibra de reforço de vidro (CSM) e maquinário/ linhas 

completas para a produção de fibras minerais para isolamento termo/acústico (lã de vidro e lã 

de rocha). Oferece uma ampla gama de serviços integrados, incluindo estudos de viabilidade, 

projeto da planta, startups, gestão de contratos e implementação em uma base turn-key. A STM 

é certificada nas normas ISO 9001-2000, garantindo produtos e serviços da mais alta qualidade. 

 

VALPAINT (www.valpaint.it) - A VALPAINT é uma empresa líder na produção de tintas e 

revestimentos decorativos de alta qualidade, para áreas internas e externas. Fundada em 1988 

é considerada uma das mais avançadas empresas italianas a partir do ponto de vista tecnológico, 

graças às atividades de seus laboratórios com a colaboração de químicos e técnicos 

especializados. A empresa fabrica produtos inovadores, respeitando plenamente o meio 

ambiente. A gama de produtos atual inclui tintas multicoloridas e revestimentos, tintas à base 

de água com efeitos especiais, estuco e revestimentos de minerais para a produção de efeitos 

envelhecidos, entre outros.  



 
 

 
 
 

 

    
 

 

VALSIR (www.valsir.it) - A VALSIR foi fundada em 1987, com o objetivo principal de explorar e 

utilizar novos materiais para sistemas de resíduos e drenagem. Em um mercado onde ferro 

fundido, chumbo e cobre eram continuamente usados na construção de sistemas de 

canalização, a empresa viu o potencial para polímeros como retardador de chama. Após 25 anos 

no negócio, a VALSIR oferece ao mercado avançados sistemas de esgotos, drenagem e 

abastecimento de água: sistemas para a condução de água e de esgoto, linha completa de 

tubos e conexões de polipropileno, HDPE e de materiais que absorvem ruídos, caixas de 

descarga de embutir e externa, sistema para distribuição de gás combustível Pexal Gás, sistemas 

de aquecimento e resfriamento de piso, sistema de drenagem de águas pluviais Rainplus e 

sistema para duchas. 

 

Entidades 

ICE – Agência para a internacionalização das empresas italianas/Departamento para a 

Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália: Órgão do Governo Italiano 

(www.italtrade.com) que promove o intercâmbio comercial e tecnológico entre a Itália e os 

demais países, sobretudo no que tange às empresas de pequeno e médio porte, seus consórcios 



 
 

 
 
 

 

    
 

de exportação e suas associações. Por meio de uma ampla rede de escritórios espalhados pelo 

mundo, quase sempre instalados nas Embaixadas e Consulados dos principais centros 

econômicos, o ICE garante apoio abrangente às empresas italianas que desejam atuar no 

exterior, fornecendo-lhes informações econômicas, legais e mercadológicas, prestando 

serviços de consultoria e realizando um intenso plano de ações promocionais, que incluem a 

realização de Pavilhões Oficiais Italianos em exposições internacionais, a organização de missões 

de empresários e jornalistas estrangeiros à Itália, bem como de italianos ao exterior, a realização 

de cursos e palestras e o desenvolvimento de campanhas publicitárias.  

PROMOS: Empresa da Câmara de Comércio de Milão para a Internacionalização que promove 

as atividades de expansão internacional das empresas milanesas e da Região da Lombardia. A 

agência atua com dois objetivos principais: dar suporte à competitividade e ao desenvolvimento 

das empresas da região em mercados internacionais e melhorar a capacidade do sistema para 

atrair recursos do exterior. Somente no último ano, a PROMOS auxiliou mais de 2500 empresas 

a ingressarem em novos mercados e expandirem sua atuação no exterior, através de missões 

comerciais, reuniões de negócios, participação em feiras e exposições e serviços personalizados 

através de sua ampla gama de informação e estrutura de trabalho.  

ProBrixia: Agência Especial da Câmara de Comércio de Brescia organiza e promove iniciativas 

destinadas a criar oportunidades de negócios para as empresas de Brescia nos mercados 

internacionais. 

 

SERVIÇO 

Pavilhão Oficial Italiano na FEICON 2014 

Estande M131 

Mais informações: www.ice.it * www.italtrade.com  

 

18 a 22 de março de 2014 

Terça a sexta das 11h às 20h; Sábado das 9h às 17h 

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - Av. Olavo Fontoura 1.209, São Paulo - SP (Brasil) 

 

 

ICE – Agência para a internacionalização das empresas italianas/Departamento para a 

Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália 
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Silvia Colaianni       silvia.colaianni@rmpress.com.br * imprensa@ice.it  

+ 55 11 2950.4820  
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