Energias Renovadas

Corrimão: Pense sempre na segurança!

O ano de 2016 foi cheio de desafios para
todos os mercados, principalmente para o
mercado de Construção Civil. Todos sentimos os
reflexos de uma crise econômica e política que
desacelerou o país.

Já pensou em andar por uma escada que não
possua um corrimão adequado?

Tivemos que equilibrar nossas contas, freiar
investimentos, mas ao mesmo tempo tivemos
que inovar e nos reinventar para conseguir
atravessar esse momento tão delicado para a
maioria das empresas.

Apesar de ninguém dar muita importância ao
corrimão e ele não ser o foco principal de uma
escada, ele aumenta muito a segurança e ainda
pode fazer toda a diferença na decoração do
ambiente.

O cenário ainda é duvidoso, e novamente não
podemos ficar de braços cruzados esperando por
uma melhora na situação atual, temos que
trabalhar e encontrar soluções e oportunidades
com as ferramentas que temos.
Mais do que pensar apenas no corrimão como
um simples item estético ou decorativo, é
importante lembrar que ele faz parte da
segurança de uma residência, por isso, a
estrutura de que ele será feito deve ser muito
bem escolhida.

Reduzindo custos, investindo em marketing,
criando novas parcerias, fortalecendo parcerias
antigas, motivando nossas equipes, buscando
novas informações e conhecimento que poderão
nos ajudar a percorrer por mais um ano de
incertezas.
Iniciamos com as expectativas contidas, o
panorama ainda é indeterminado, porém com as
energias renovadas, cheios de planos e sempre
otimistas e com a esperança de que o nosso país
volte a crescer e que medidas mais sustentáveis
e de longo prazo sejam criadas visando um
crescimento mais saudável, equilibrado e
duradouro. ■

A Alutim possui diversos acessórios para a
montagem de corrimão de alumínio para os
perfis CG 078 e perfis para tubo redondo.
Visite nosso site: www.alutim.com.br e
conheça nossa linha completa de produtos.
Qualquer dúvida entre em contato com nosso
setor
comercial
no
e-mail:
comercial@alutim.com.br ou 47 3382-1431. ■
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