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RESUMO
O lançamento de novos produtos ou o aperfeiçoamento dos já existentes é
questão de sobrevivência para grande maioria das empresas. A indústria de
materiais para construção civil enfrenta, além das complexidades em inovar,
grande resistência do mercado construtor, avesso ao risco e a testes de novos
sistemas construtivos, juntamente com uma estrutura onerosa para aprovação de
inovações. O ponto inicial para se obter sucesso no desenvolvimento de novos
produtos é conhecer o cliente, o mercado de atuação e o ambiente regulatório. O
objetivo deste trabalho é fornecer informações sobre o processo de aprovação de
produtos inovadores para o segmento da construção de habitações de interesse
social (HIS). Para tanto, foram feitas análises do mercado, da influência da norma
de desempenho – NBR 15.575:2013, do marco regulatório para a aprovação de
produtos inovadores, um estudo de caso prospectivo e análise documental. Com
base nestas análises, propõe-se um roteiro para aprovação no Sistema Nacional
de Avaliação Técnica (SiNAT). A conclusão aponta a necessidade de incremento
na capacidade de avaliações técnicas junto à ITA’s, diminuição dos prazos para
aprovação no âmbito do SiNAT e estimulo à indústria de materiais para o
desenvolvimento de produtos inovadores para HIS.
Palavras-Chave: Inovação; HIS; SiNAT; Desempenho; Avaliação

ABSTRACT

Development of innovative products for the social housing in Brazil
The launching of new products or the improvement of existing ones is a
matter of survival for the vast majority of companies. The construction materials
industry faces, in addition to the complexities in innovating, high resistance of the
builder market, against the risk and testing of new constructive systems, along with
a costly structure for approval of innovations. The starting point for achieving
success in the development of new products is to know the customer, the market of
operations and the regulatory environment. The objective of this work is to provide
information on the approval process of innovative products for the construction of
social housing (HIS). In order to do so, market analyses were made, from the
influence of the performance standard – NBR 15.575:2013, from the regulatory
framework for the approval of innovative products, a prospective case study and
documentary analysis. Based on these analyses, we propose a roadmap for
approval in the National System of technical Evaluation (SiNAT).The conclusion
points to the need to increase the capacity of technical assessments with ITA's,
decrease the deadlines for approval in the scope of SiNAT and stimulate the
materials industry for the development of innovative products for HIS.
Keywords: innovations; social housing; SiNAT; Performance; evaluations
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pela participação do autor no
desenvolvimento de um sistema construtivo inovador constituído de painéis
sanduíche formados por chapas de aço com núcleo em Poliisocianurato. O produto
foi desenhado para atender às demandas de habitações de interesse social (HIS),
projetos como Minha Casa Minha Vida e de companhias de habitação estaduais,
como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU-SP).
O projeto foi desenvolvido visando a um sistema 100 % modular que
reduzisse as etapas construtivas da obra, ou seja, a edificação chegaria à obra para
montagem a seco e com uma diminuição substancial do ciclo de montagem das
unidades e do empreendimento com um todo.
Os resultados que foram alcançados pelos envolvidos, fabricante do material,
construtor e cliente no primeiro empreendimento, onde o sistema foi aplicado em
escala piloto, como habitação provisória, foram considerados satisfatórios. Por isso,
acreditava-se que esse sistema tem possibilidades de tornar-se uma opção para
empreendimentos de interesse social, com qualidade e desempenho adequados às
regras e exigências, atualmente, vigentes.
Entretanto, diversas dificuldades foram encontradas pela empresa até a
aplicação do produto nas escalas de protótipo e posterior comercialização;
dificuldades essas que motivaram o autor a identificar os gargalos e propor soluções
para incentivar e orientar novos fornecedores e construtoras para utilização de
sistema construtivo inovador.
O Brasil vive, neste momento, grande retração no mercado de construção civil
e, consequentemente, no mercado de materiais e sistemas, causando desequilíbrios
financeiros nas empresas e retardando projetos e planos de expansão. Segundo
Quintão (2017), o PIB do setor recuou 5 % em 2017, mas apresenta uma projeção
de crescimento de 2 % para 2018.
A retomada do crescimento, ainda que tímida, coloca a indústria de materiais
de construção diante de grandes desafios e um deles é a capacidade de expandir
frentes de negócio para outros segmentos. Nos últimos anos indústrias nacionais e
multinacionais focadas, até então, em comercializar seus produtos em revendas e
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construtoras não ligadas à construção habitacional, começaram a desenvolver
produtos para esse segmento.
Durante o desenvolvimento do produto algumas questões devem ser
discutidas para que esse seja inovador e atenda aos requisitos do Sistema Nacional
de Avaliação Técnica (SiNAT):
a) A inovação tem valor para o construtor?
b) É possível estabelecer parceiras para o desenvolvimento de produtos
inovadores?
c) O produto atende à legislação e apresenta o desempenho necessário?
d) É possível, para a indústria, lançar produtos para HIS e conseguir
aprovações em tempo adequado.
O grande desafio da indústria de materiais é desenvolver produtos inovadores
que auxiliem as construtoras no aumento da produtividade no canteiro de obras,
criando um caminho claro para desenvolvimento e uso de novos produtos.
Outra barreira a ser quebrada é a resistência de construtoras em aceitar
produtos e sistemas inovadores que coloquem em risco as aprovações e o
financiamento de seus projetos. Por isso a importância da proximidade da indústria
com as pesquisas acadêmicas e comerciais durante o desenvolvimento de produtos
inovadores para HIS.
Finalmente tem-se que o processo de aprovação de produtos inovadores para
HIS no Brasil é bastante complexo, após conhecerem os entraves burocráticos e de
regulação, diversas empresas desistem de seus lançamentos.
Define-se

neste

trabalho

produto

inovador

como

sendo,

material,

componente, elemento, subsistema ou sistema construtivo que não seja objeto de
norma técnica brasileira específica, como definido no SiNAT a ser abordado no
capitulo 2.4

1.1 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de um roteiro que
sintetiza o processo para aprovação de produtos inovadores no contexto do
SINAT/PBPQ-H, aplicados ao segmento de habitação de interesse social no Brasil.
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Os resultados do trabalho podem servir de referência para a indústria de
materiais de construção, componentes, e de sistemas construtivos (sistemistas)

1.2 Métodos de Pesquisa

O trabalho foi desenvolvido com base em revisão bibliográfica e estudo de
caso.
A revisão bibliográfica foi feita considerando tanto o tema de desenvolvimento
de produtos quanto temas de legislações e regulamentações existentes a
respeito de produtos inovadores para uso em HIS no Brasil.
O estudo de caso prospectivo foi uma experiência vivenciada pelo autor,
durante o projeto de adaptação de um sistema construtivo de moradia
modular temporário para um projeto definitivo a ser aplicado no setor de HIS.
O autor pode participar de todo o processo de desenvolvimento de um
produto inovador, visto que trabalhava em uma empresa que à época
vislumbrou desenvolver um sistema construtivo, constituído de painéis
sanduíche formados por chapas de aço com núcleo em Poliisocianurato, para
construção de unidades habitacionais térreas. A participação no processo
durou 4 anos, de 2012 a 2016. Como a equipe que conduzia essa atividade
na empresa era de apenas oito funcionários, o autor teve a oportunidade de
atuar em diversas atividades, como identificação das primeiras necessidades,
ainda do projeto de moradia temporária, contato com as ITA´s – Instituições
Técnicas Avaliadoras, e participação nas atividades de interface entre a
indústria e a construtora.

1.3 Estrutura do Trabalho

A estrutura do trabalho é composta por seis capítulos, sendo o primeiro
capítulo destinado à introdução e contextualização do trabalho, bem como à
definição do objetivo e método de pesquisa.
O Capítulo 2 apresenta a situação atual da construção de habitações de
interesse social no Brasil, normas vigentes, financiamentos e atores que
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regulamentam a produção, o desenvolvimento e a comercialização de produtos
inovadores.
O

Capítulo

3

trata

de

produtos

inovadores

e

metodologias

para

desenvolvimento de novos produtos na indústria.
O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso que mostra uma vivência prática do
autor no desenvolvimento de um produto inovador para HIS, visando ao
embasamento da proposta desta dissertação.
O Capítulo 5 apresenta o resultado do trabalho, que é a orientação para a
criação de um plano para desenvolvimento de produtos inovadores para HIS.
O Capítulo 6 apresenta as conclusões.
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2 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL, E A REGULAÇÃO PARA
PRODUTOS INOVADORES

Segundo World Economic Forum (2016), a construção civil é uma atividade
econômica relevante e de grande impacto no crescimento econômico sustentável
em todo o mundo. Áreas urbanas recebem, diariamente, 200.000 novas pessoas,
demandando por casas adequadas, transporte e serviços.
O referido documento analisa que a indústria da construção civil terá grandes
desafios para aprimorar a qualidade e a produtividade e para acompanhar a
demanda gerada por esse movimento e, apesar do desenvolvimento tecnológico
percebido nos setores produtivo e de serviços, a indústria da construção não
conseguiu seguir os mesmos passos do restante da economia.
Vários motivos podem ser apontados:
a) a grande fragmentação de empresas construtoras;
b) a baixa colaboração entre fornecedores e construtores;
c) baixa qualificação de mão de obra e;
d) a baixa transferência de tecnologia e de conhecimento (banco de
informações) de um projeto para o outro.
No mundo, a construção representa 6 % do PIB mundial e, em alguns países,
pode chegar a até 8 %. A atividade da construção civil é responsável pelo consumo
de 50 % de todo o aço produzido no mundo e de, aproximadamente, 3 bilhões de
toneladas de material básico. O estudo projeta que, somente 1 % de incremento na
produtividade das empresas de construção gerar uma economia de cerca de US$
100 Bilhões (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016).
Segundo Koskela e Vrijhoef (2001), o modelo de gerenciamento da
construção é contraproducente e falha em inovar, tanto em métodos como em uso
de novos materiais. Esses autores defendem que a única forma de romper com as
deficiências é inovando de forma radical. Novos produtos, que afetem a cadeia de
construção, devem ser procurados e desenvolvidos de forma sistemática, a fim de
racionalizar custos e aumentar a produtividade (KOSKELA; VRIJHOEF, 2001).
Em seu relatório “Habitação 10 anos no futuro” elaborado para CBIC, por
Silva (2018), a indústria de construção está passando por grandes mudanças,
pressionada pelo mercado consumidor e pela necessidade de aumento de
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produtividade. As pressões por inovação, tanto de produtos como de procedimentos,
criam um ambiente incerto e de futuro confuso (SILVA, 2018).
Apesar das pressões e demandas impostas pelo mercado, a produção de
habitações de interesse social no Brasil, financiada pelo Sistema Financeiro de
Habitação ou subsidiada pelo poder público, passa por regulamentação específica e
diretrizes para a implementação de inovações que, muitas vezes, parecem barreiras
à inovação.
A Lei nº 11.124 criou, em 2005, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS), o Fundo Nacional de Habitação de interesse Social (FNHIS) e
instituiu o conselho gestor do FNHIS. O Sistema foi criado com o objetivo de
descentralizar a decisão de planejamento e permitir, com regras bastante claras, os
subsídios no financiamento da habitação de interesse social (HIS) com o uso do
FGTS (BRASIL, 2005).
Neste capítulo apresentam-se a estrutura de regulação do setor, os impactos
da NBR 15.575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) –
Conjunto de normas de desempenho para edifícios residenciais, uma rápida visão
sobre o tamanho do mercado de HIS e, também, o conceito de inovação,
considerando produtos para HIS.

2.1 Construção e uso de Habitações de interesse social projeções e mercado

Durante o desenvolvimento de produtos inovadores é de suma importância a
avalição e a projeção dos mercados futuros que serão seus destinatários. Serão
abordados, neste capítulo, os indicadores e projeções que auxiliarão na definição do
“tamanho de mercado”, que é fundamental para a tomada de decisão quanto à
viabilidade econômica do desenvolvimento e lançamento de produtos.

2.1.1 Demanda futura por moradias

A demanda por moradias no Brasil é um tema amplamente discutido nos
meios acadêmicos e no setor da construção civil, não há intenção deste trabalho em
discutir os motivos e tão pouco soluções para os problemas habitacionais brasileiros,
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apenas são apresentadas as compilações realizadas no âmbito da Secretaria
Nacional de Habitação, com base nos dados colhidos pelo IBGE e mais,
especificamente, pela PNAD 2017.
Segundo Oliveira; Givisiez e Rios (2009) a demanda futura habitacional pode
ser dividida em dois grandes grupos:
Grupo 1 – Demanda habitacional - um conceito social já reconhecido em
vários países, que agrupa famílias e/ou pessoas que possuem desejo de uma
moradia melhor, mesmo sem necessidade, e estão aptas, socialmente, a buscar um
financiamento privado;
Grupo 2 – Necessidade habitacional - agrupa uma grande parcela da
população que reside em domicílios inadequados, adensados ou sem infraestruturas
e que não conseguem participar do mercado imobiliário formal.
Unidos, esses dois grupos, estabelecem a demanda demográfica por
moradias, que é a quantidade necessária de unidades para atender o crescimento
das famílias, lembrando que essa dinâmica se modifica com o comportamento da
sociedade, o número de filhos, dissolução de famílias, casamentos e outros.
A demanda demográfica é projetada a partir do crescimento demográfico e é
ajustada conforme comportamento da sociedade, alimentando o principal índice de
medida: o estoque de domicílios, que representa a quantidade de unidades
necessárias para atender à demanda.
Vale lembrar que, oficialmente, essa era a metodologia utilizada pelo (extinto)
Ministério das Cidades para estimar o déficit habitacional extrapolado do estoque de
domicílios.
A Tabela 1 mostra a projeção da demanda por domicílios para 2023,
projetando um aumento de 12 % entre 2018 e 2023 com, aproximadamente, 2,5 %
ao ano, esse número inclui todas as classificações de demanda.
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Tabela 1 - Total de domicílios, por período, segundo unidade territorial. Brasil e grandes
regiões, 2003 a 2020.

Fonte: Oliveira, Givisiez e Rios Neto (2009, p. 51).

A Tabela 2 apresenta a separação da projeção de domicílios por categorias
de Carência, dos 80 milhões de habitações em estoque projetados para 2023, 15,5
milhões (19,4 %) terão alguma inadequação e 5,7 milhões (7,2 %), são considerados
como

déficit

habitacional.

Somando-se

inadequados

e

déficit

tem-se,

aproximadamente, 25 % do estoque projetado de habitações em 2023, o que
permite inferir que será preciso reformar ou construir, aproximadamente, 20 milhões
de unidades até 2023.
Tabela 2 - Total de domicílios projetados por período, segundo categorias de carência
habitacional. Brasil 1993 a 2023.

Fonte: Oliveira, Givisiez e Rios Neto (2009, p. 60).

Existem outras fontes de dados que possibilitam fazer estimativas do mercado
potencial, porém, é preciso sempre verificar o rigor técnico dos levantamentos e a
intenção do pesquisador. De qualquer forma, esses são os dados oficiais utilizados
no planejamento habitacional dos governos federal e estadual.
O déficit habitacional brasileiro, amplamente discutido nos meios acadêmicos
e na mídia, é o mercado alvo para produtos HIS e as peculiaridades do setor como
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custo,

financiamento,

profundamente,

pela

construtores
indústria

de

e

usuários

materiais

e

devem
pelos

ser

investigadas,

responsáveis

pelo

desenvolvimento de produtos.
Em uma análise superficial, chama a atenção os números de habitações
inadequadas que, em 2023 serão 19,4 % do total de habitações ou,
aproximadamente, 77 milhões de habitantes.
O gestor responsável pelo desenvolvimento do produto deve sondar as
mudanças de mercado e calibrar o potencial do produto em desenvolvimento,
retroalimentando as diretrizes do grupo.

2.2 Estrutura de regulação da construção HIS no Brasil

O Ministério das Cidades (MCidades), até final do ano de 2018, era a
instância máxima a respeito do assunto Habitação, tendo sido criado em 2003 para
estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades no uso do dinheiro público destinado
à HIS. O Ministro do MCidades foi escolhido e subordinado ao Presidente da
República e sua criação aglutinou quatro secretarias, antes dispersas em outros
ministérios:
1)

SNH – Secretaria Nacional da Habitação;

2)

SNSA – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental;

3)

SEMOB – Secretaria Nacional de Transporte da Mobilidade Urbana e;

4)

SNAPU – Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programa Urbano.

Essa estrutura coordenada pelo Ministério possibilitou um planejamento
unificado para o desenvolvimento Urbano e o atendimento das necessidades, ver
Figura 1 (BRASIL, 2017).
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Figura 1 – Estrutura Ministério das Cidades.

Fonte: Brasil (2017).

O Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat (PBPQ-H),
instituído em 1998, tem um arranjo institucional que permeia todas as secretarias,
fazendo parte do programa Plurianual do Governo Federal, apoiando e coordenando
o programa com objetivos específicos de elevar os patamares da qualidade na
construção. O programa PBPQ-H é organizado de forma a agregar entidades do
setor público e privado, com funções e características bem específicas, sendo que o
objetivo central é criar sinergia dentro do poder público. Ver Figura 2.
Figura 2 – Arranjo institucional do PBPQ-H no âmbito do Mcidades.

Fonte: Brasil (2017).
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2.2.1 Estruturas de funcionamento do PBQP-H e a participação do setor privado

A formação do PBQP-H tem como conceito principal a articulação do Governo
com o setor privado e como objetivo implementar o desenvolvimento sustentável do
Habitat, sua estrutura visa equilibrar e facilitar o trânsito de informações entre entes
do próprio governo, que tratam do assunto habitação buscando sintonia entre eles
(BRASIL, 2017).
A interação governo-sociedade se dá por meio da formação de um fórum
próprio, com presidência rotativa entre governo e sociedade civil, a formação dos
grupos acontece da seguinte maneira, ver Figura 3.
a)

A coordenação do programa é exercida por funcionário de carreira

nomeado pelo Ministério das Cidades, com conhecimento no setor de construção e
HIS, ver http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php.
b) O CHTECH, Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da
Habitação é formado por membros de outros ministérios, representantes de
associações de classe patronal, instituições de pesquisa e fomento, entidades de
normalização, associação de profissionais e promotores, públicos e privados ligados
à habitação e infraestrutura. Sua presidência é alternada entre um representante do
setor público e um do setor privado. Sua função é acompanhar as atividades do
PBPQ-H, discutir, sugerir e propor políticas para o setor, ver http://pbqph.cidades.gov.br/index.php.
c) O GAT, Grupo de Assessoramento Técnico é escolhido pela coordenação
e pode ser composto por técnicos do programa e/ou técnicos das entidades
pertencentes ao CTEC, ver http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.phpH.
d) O SiAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de empresas de
Serviços e Obras, tem o objetivo de avaliar a conformidade do sistema de gestão da
qualidade de empresas do setor de serviços e obras e elaboração e projetos e é
formado por:


até três representantes de associações ou sindicatos de fornecedores;



até três representantes de clientes contratantes e;



até três representantes de entidades de apoio técnico ao SiAC.

O Regulamento do SiAC é instituído por meio de portaria específica do
Ministério

das

Cidades

e

está

disponível

h.cidades.gov.br/projetos_siac.php (BRASIL, 2017).

no

site

http://pbqp-
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e) O SiMaC – Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos, tem como objetivo contribuir para a evolução
da qualidade de materiais, melhorar a produtividade no setor, estimular a inovação
tecnológica, a sustentabilidade e a qualidade do Habitat. A transformação do setor
pode ser observada nos indicadores de combate à não conformidade técnica, com a
implementação do programa os níveis de conformidade que, antes estavam em
torno de 50 %, em 2018 variam de 80 % a 100 % (BRASIL, 2017). Seu regulamento
é publicado no site http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac.php.
f)

O SINAT- Sistema Nacional de Avaliação Técnica foi criado para

operacionalizar procedimentos que viabilizam o uso de produtos inovadores
carentes de normalização e destinados a construções HIS no Brasil e, dessa forma,
contribuir para maior qualidade e produtividade do setor.
Com a publicação da norma de desempenho NBR 15.575 foi criado, em 2017,
o SiNAT para produtos convencionais e introduzidas as fichas de avaliação de
desempenho (FAD´s), uma vez que é necessário avaliar o desempenho do sistema,
além do desempenho do produto. A portaria que institui o SiNAT convencional, pode
ser encontrada em http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php (BRASIL, 2017).
Figura 3 - Estrutura PBPQ-H.

Fonte: Brasil (2017).
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Os representantes estaduais não mencionados no regimento dos grupos foi
instituído na portaria, NR 134 de 18 de dezembro de 1998 e indica no item 5.4 a
possibilidade de formação de comitês estaduais.

2.2.2 Instituição Técnica Avaliadora – ITA´s

O principal canal de comunicação da indústria de materiais com o SiNAT do
PBPQ-H são as Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA), reguladas e aprovadas pela
Comissão Nacional. Elas são responsáveis por propor Diretrizes de Avaliação de
desempenho, conduzir avaliações e elaborar documentos de Avaliação Técnica,
tanto para produtos inovadores como para convencionais (BRASIL, 2016).
Os principais documentos produzidos por ITA’s que fazem parte do SINAT
são:
a) Diretriz para Avaliação Técnica de Produto Inovador, documento
elaborado por uma ITA, em conjunto com partes da sociedade interessadas na
aprovação do produto, é submetido ao comitê técnico do SINAT para avaliação e
possível aprovação;
b) DAtec - Documento de Avaliação Técnica, documento emitido pela ITA
com a avaliação do produto que será submetido ao comitê técnico. Uma vez
aprovado o solicitante e/ou fabricante do produto inovador poderá comercializá-lo.
c) FAD – Ficha de Avaliação de Desempenho, no caso de produtos ou
sistemas já regulados em normas técnicas ABNT NBR.
A estrutura apresentada neste capítulo e representada na .

Figura 3 é o formato atual de funcionamento do programa PBPQ-H, é

importante atualizar regularmente as mudanças e inclusões de programas que
podem afetar setores, todos esses dados estão, de forma bastante transparente e
clara,

no

site

do

programa

PBPQ-H,

disponível

h.cidades.gov.br/index.php, acessado em dezembro de 2018.

em

http://pbqp-
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2.2.3 Etapas de aprovação do produto inovador no SiNAT

Originalmente, o SiNAT, conforme descrito na seção 2.2, foi criado,
exclusivamente, para avaliação de produtos inovadores. Mas, desde setembro de
2017, avalia também o desempenho sistemas convencionais.
Nessa seção serão abordados apenas o SiNAT para produtos inovadores. As
etapas, representadas no fluxograma da Figura 4, resumem os passos que a
empresa deve seguir, para aprovar um produto para uso em HIS.
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Figura 4 - Fluxo de projeto para submissão DATec – ITA.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A etapa de solicitação da indústria consiste na formalização das propostas e
da intenção de contratação de projeto, junto à ITA, para iniciar o processo de
avaliação e possível aprovação do produto.
Após a solicitação formal, a ITA faz uma ‘avaliação inicial’, quando verifica a
possibilidade de analisar o produto segundo as normas nacionais e internacionais,
documentos do cliente e laudos técnicos, se existirem.

2.2.4 Elaboração de Diretriz

Após constatado, em avaliação inicial, que o produto é inovador e não há
como avaliar segundo normas brasileiras, a ITA elabora a diretriz técnica que será
submetida ao SINAT.
A diretriz técnica de avaliação é um documento produzido pela ITA, com
dados fornecidos pelo proponente do produto inovador, coleta de dados da ITA e
contribuições do CT-SiNAT, responsável pela aprovação do documento (BRASIL,
2017).
A diretriz é um documento que harmoniza as técnicas e ensaios que
permitirão a avaliação do produto inovador, ela está definida no regimento do SiNAT:
VIII. Diretriz para Avaliação Técnica de Produtos Inovadores
(DIRETRIZ SiNAT): documento de referência contendo diretrizes
para avaliação técnica de produtos inovadores, incluindo requisitos e
critérios de desempenho, bem como métodos de avaliação a serem
adotados na avaliação técnica. (BRASIL, 2017).

Não há no regimento do SiNAT um prazo determinado para desenvolvimento
e aprovação da diretriz, ela fica sujeita à agenda do CT-SiNAT e à complexidade
técnica do sistema proposto.
Vale lembrar que a elaboração da Diretriz é custeada pela indústria e, após
aprovada, torna-se pública, condição explicitada no regimento SiNAT.

2.2.5 Relatório de Avaliação Técnica (RTA)

A Avaliação Técnica consiste de três grandes atividades que exigem
investimento de tempo e recursos financeiros. A ordem das etapas, podem ser
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alteradas e/ou mescladas dependendo das informações e/ou resultados de cada
uma delas.

Ensaios
Os ensaios devem ocorrer em laboratório acreditado, de preferência na
própria ITA ou também podem ser validados os testes realizados pela indústria, que
podem ser de performance ou caracterização.
Os ensaios servirão para caracterizar os componentes utilizados no produto
e, também, para avaliar o desempenho dos sistemas e a interface com outros
sistemas convencionais.

Avaliação técnica do sistema
A avaliação técnica consiste na análise dos projetos, da construção de
protótipos e dos resultados dos ensaios à luz da diretriz aprovada. O resultado da
avaliação mostra o nível de atendimento do sistema e de seus componentes às
regras estabelecidas na Diretriz, mas sempre à luz do conceito de desempenho.
Nesse processo é possível que exista a necessidade de que a ITA apoie a indústria
no desenvolvimento e, somente, depois conduza a avaliação. Nessa situação, as
partes

estabelecerem

um

contrato

de

cooperação

técnica,

visando

ao

desenvolvimento de componentes e/ou sistemas. A avaliação ou o apoio ao
desenvolvimento é de caráter sigiloso e pertence ao contratante.

Auditorias Técnicas no âmbito do SiNAT
As auditorias do SiNAT, realizadas pela ITA, devem ser feitas antes e após a
concessão do DATec, quando passam a ocorrer, periodicamente.
As auditorias devem ser realizadas no processo de fabricação, montagem e
após finalização da montagem em obra. As auditorias são padronizadas e permitem
ajustes durante o processo visando ao aceite do material. É mandatório que o
produto analisado esteja em escala de produção para as devidas verificações.
Além do produto, são verificados ainda:
a) procedimento de fabricação, montagem e/ou execução;
b) projetos de montagem;
c) procedimentos de controle;
d) procedimentos de ações corretivas;
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e) manual de uso e operação do produto inovador e;
f)

documento de transferência de tecnologia.

No caso de produtos comercializados em rede de distribuição, esses são
retirados no ponto de comercialização para ensaio e verificação do desempenho.
A periodicidade e quantidade de auditorias devem ser especificadas no
DATec e são financiadas pelo proponente durante o período de validade dele.
Mais detalhes podem ser verificados do regimento do SiNAT (BRASIL, 2017),
disponível em http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php.

Emissão de DATec para aprovação SINAT
Após a emissão do Relatório Técnico de Avaliação (RTA) e dos relatórios de
auditorias (fábrica e obra) e de todos os ajustes necessários é possível solicitar a
concessão do DATec às esferas do SINAT.
O DATec é concedido à empresa produtora do componente e/ou sistema,
quando vencidas as etapas descritas nos itens anteriores e segue as regras
estabelecidas no regimento do SiNAT, que podem ser encontrada no site do
programa e que são:
I - o Proponente é o único responsável pela qualidade do produto
avaliado no âmbito do SiNAT Inovadores;
II. o Proponente deve produzir e manter o produto, bem como o
processo de produção, nas condições de qualidade e desempenho
que foram avaliadas no âmbito do SiNAT Inovadores;
III. o Proponente deve produzir o produto de acordo com as
especificações, normas e regulamentos aplicáveis, incluindo as
diretrizes do SiNAT Inovadores;
IV. o Proponente deve empregar e controlar o uso do produto, ou sua
aplicação, de acordo com as recomendações constantes do DATec
concedido e literatura técnica da empresa;
V. as ITA’s e as diversas instâncias do SiNAT não assumem
qualquer responsabilidade sobre perda ou dano advindos do
resultado direto ou indireto do produto avaliado no caso de produtos.
(BRASIL, 2016).

O DATec tem validade de dois anos e pode ser renovado pelo proponente por
meio de uma ITA, que realizará auditorias com emissão de parecer para avaliação e
aprovação da comissão nacional.
O DATec pode ser revogado por decisão da comissão nacional, se
comprovados descumprimentos das regras apresentadas neste capítulo, mudanças
no produto, alteração no seu uso e identificação de desempenho insatisfatório.
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Após a aprovação a empresa fica liberada para comercializar seus produtos
para construtores, o documento é publicado no site do SiNAT- PBPQ-H. Já os
relatórios que deram origem ao DATec não são públicos, visando, portanto,
preservar os segredos industriais contidos nesses documentos.

Plano de Manutenção e Renovação do DATec
Após o início da comercialização e uso do produto ou sistema objeto do
DATec são necessárias renovações periódicas que incluem auditorias, avaliação de
patologias, uso e operação do sistema. A ITA deve trabalhar com o proponente a fim
de sanar dificuldades e problemas observados e emitir relatório técnico para o
SiNAT.
O regimento do SiNAT define, de forma bastante clara, que o detentedor do
DATec é responsável pelo desempenho do componente ou sistema comercializado,
sendo solidário na garantia de desempenho do produto.
Diante desse cenário é de suma importância o desenvolvimento dos
documentos especificados na Portaria como, o documento de transferência de
tecnologia e Manual Técnico de uso e Manutenção.

2.3 A norma de desempenho NBR 15.575 e seus impactos no setor da construção
civil e HIS.

Diferentemente das normas tradicionais que prescrevem requisitos para um
produto especifico, normas de desempenho definem requisitos a partir da ótica do
usuário e da construção, os requisitos de desempenho de um edifício podem variar
de acordo com o local da edificação e seu uso, independentemente, das
caractesticas técnicas do produto (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO, 2013).
Segundo Okamoto e Melhado (2014), o tema desempenho ainda é bastante
difuso dentro das construtoras e incorporadoras, segundo os autores, esse assunto
carece de uma reestruturação das práticas de projeto, mudanças na relação com
fornecedores e treinamento. Grande parte das iniciativas percebidas, encontra-se no
campo teórico, faltando, ainda, a verificação do desempenho no ambiente
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construido. Entretanto, pode-se percerber que toda a cadeia está tratando do tema
em diferentes estágios (OKAMOTO; MELHADO, 2014).
Segundo Otero e Sposto (2016), a grande complexidade no atendimento aos
requisitos da NBR 15.575, levou construtores a priorizar parte dos requisitos,
desempenhos acústico e térmico, segurança contra incêndio, durabilidade

e

manutenabilidade aparecem como principais preocupações. A escolha desses
requisitos, tem relação com a sensibilidade do usuário com o requisito (OTERO;
SPOSTO, 2016).
Para Borges e Sabatinni (2008), o maior desafio imposto pela NBR 15.575, foi
a consolidação do conceito de desempenho a ser atendido em uma construção,
enfatizando a dificuldade em transformar critérios qualitativos, do usuário em
critérios quantitativos passíveis de serem medidos.
O

carater

qualitativo

das

exigências

do

usuário

dificultam,

sobremaneiramente, o atendimento do desempenho, considerando que as variaveis
são crescentes e podem mudar ao logo do tempo, a exemplo do conforto acústico
ou variações climáticas. Dessa maneira, ou seja, com o estabelecimento de critérios
quantitativos, procurou-se atender a um percentual maior de usuários durante o
maior periodo de tempo possível (BORGES; SABATINNI, 2008).
Percebe-se que ainda há uma grande confusão entre os atores da construção
civil para definir garantias e o desempenho de uma edificação, os responsáveis e a
metodologia adequada de desenvolvimento dos projetos.
Abre-se uma janela de oportunidades, para introdução de produtos
inovadores que respondam às duvidas e ajudem projetistas e contrutores a
responder essas questões. Lembrando que, produtos convencionais também estão
sujeitos à comprovação do seu desempenho.

2.3.1 Desempenho, vida útil, manutenção e garantia

No capítulo anterior foram apresentados os quatro temas considerados a
base principal da NBR 15.575, neste capítulo serão resumidos os principais
conceitos enunciados.
Desempenho
A definição da língua portuguesa para o termo desempenho é:
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Modo como alguém ou alguma coisa se comporta tendo em conta
sua eficiência, seu rendimento: o desempenho de uma gestão, de um
cantor ou atleta. (DICIO, 2018).

Segundo Borges (2008), o desempenho é a forma como uma construção
comporta-se ao longo do seu uso, a definição é simples, mas sua aplicação é
complexa e envolve toda a cadeia da construção civil, desde a indústria de materiais
até o usuário final.
A CBIC, em seu Guia para uso da Norma de Desempenho, acrescenta que o
desempenho de uma edificação varia de acordo com sua localização geográfica,
condições de uso e manutenção. Dessa forma, a busca pelo desempenho na
edificação, deve começar pela discussão do desempenho requerido (CÂMARA
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013).
Para Otero e Sposto (2016), os requisitos da NBR 15.575 balizam os
programas de qualidade já existentes na indústria e nas construtoras, bastando
apenas sua expansão e adequação, tornando sua implantação mais suave para a
construtora.
De forma prática, o empreendedor deverá, ainda na etapa de projeto,
especificar o perfil de desempenho para aquela edificação (mínimo, intermediário ou
superior) descritos no Anexo 4, constantes na 1ª Parte da NBR 15.575 (OTERO;
SPOSTO, 2016).
Vida Útil
Segundo Borges (2018), a vida útil de um componente ou sistema é o tempo
em que ele apresentará o mesmo desempenho solicitado no início do uso, a norma
define para cada sistema o tempo mínimo de durabilidade do sistema, atrelado a um
programa mínimo de manutenção, ver Tabela 3:
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Tabela 3 - Tabela de vida útil de projeto.

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2013).

A qualidade dos materiais, seu uso, definições de projeto, método construtivo
e manutenção interferem na vida útil da edificação. (CÂMARA BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013)
É responsabilidade do projetista indicar nos memoriais de cálculo, a Vida Útil
de Projeto (VUP), de cada sistema e subsistema do edifício, utilizados no cálculo de
desempenho

global

(CÂMARA

BRASILEIRA

DA

INDÚSTRIA

DA

CONSTRUÇÃO,2013).

Manutenção
O manual de uso e operação da edificação, mais conhecido como manual do
proprietário é a principal ferramenta para o atingimento da vida útil da edificação. Tal
manual deve conter práticas e prazos para a execução das vistorias e eventuais
manutenções de componentes do edifício entregue. Sua entrega é compulsória e
fará parte da garantia legal do imóvel (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO,2013).
Deve-se observar que a vida útil do edifício depende da previsão e
realizações de manutenções, conforme explicita a NBR 15575-1 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013): “[...] vida útil é a capacidade da
edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo e
sob condições de uso e manutenção especificadas no manual de uso, operação e
manutenção”.
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Garantia Legal
A garantia legal não pode ser confundida com a vida útil da edificação e/ou de
partes da edificação. A garantia legal tratada na NBR 15.575 atribui e limita a
responsabilidade do construtor ou incorporador. A “Tabela D1 do Anexo D – Parte 1”
prescreve os prazos mínimos de garantia para cada um dos componentes
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), esses prazos
referem-se a potenciais falhas de fabricação e/ou instalação que tal produto pode
apresentar no período.
O fornecedor de sistemas e produtos deve trabalhar em conjunto com o
construtor e/ou incorporador na definição dos prazos de garantia, com o objetivo de
proteger a indústria e o consumidor.
Foram apresentados pontos importantes da Norma de Desempenho que
afetam produtos para HIS, uma vez que todo o arcabouço de regulação encontra-se
ajustado com o conceito de desempenho, devendo-se incluir no desenvolvimento do
produto as questõe discutidas anteriormente:
a) caracterizar o desempenho;
b) estabelecer prazos de garantia;
c) estabelecer vida útil e;
d) desenvolver orientação técnica para manutenção do produto.
Apesar da Norma de Desempenho não ter força de Lei, pareceres técnicos e
decisões judiciais a utilizam como base de avaliações e sentenças, obrigando que
projetistas e consultores demandem aos seus fornecedores dados relativos à vida
útil do produto e garantias de fabricação e instalação.
Dessa maneira, o conhecimento do desempenho do produto, proveniente de
uma avaliação técnica assertiva e global, é primordial para sustentabilidade do
fornecedor e do construtor.

2.4 A implementação de inovações no mercado habitacional brasileiro

Segundo Moura, Bertini e Heineck (2016), as inovações da construção no
Brasil ficaram restritas à racionalização de processos tradicionais usando a mesma
base técnica. Cenário que começou a mudar em meados de 2009 com programas
como MCMV que impulsionaram, de forma desordenada, a produção em massa,
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junto com esse aumento houve um incremento significativo no preço da mão de obra
e, consequente, perda de produtividade no setor (MOURA; BERTINI; HEINECK,
2016). Vale destacar, também, a entrada em vigor da NBR 15.575 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) que introduz o conceito de
desempenho na construção brasileira, discutida no capítulo anterior.
O grande paradigma da inovação no mercado da construção civil reside no
seu valor para o construtor e é traduzida pela simples pergunta: - Por que introduzir
uma inovação que não me traz beneficios financeiros? – ou seja, a inovação tem
que trazer um prêmio para ser implementada (BORGES, 2008).
A introdução de produtos e/ou sistemas inovadores no setor da construção
devem ser avaliados pela indústria de materiais de acordo com seu “modelo de
inovação”. Segundo Slaughter (1998), a velocidade de implementação de um novo
produto e seu sucesso dependem do impacto desse nos agentes envolvidos. Em
seus estudos o autor observa que a avaliação do impacto, que a inovação vai
alcançar no produto final construído é primordial para o desenvolvimento do produto,
ver Quadro 1 (SLAUGHTER, 1998).
Quadro 1 - Modelos de Inovação.
Modelo
Incremental

Características

Agentes envolvidos da Inovação

Pequena mudança realizada pela Normalmente do construtor.
experiência e conhecimento.

Modular

Introdução de novos conceitos em Construtor + fornecedor de maquinas e
1 componente, sem alterar

equipamentos.

interfaces.
Arquitetural

Reconfiguração de um sistema já Construtor + indústria de materiais +
utilizado, sem alteração

Projetistas.

fundamental nas interfaces.
Sistêmico

Várias inovações alterando a

Construtor + indústria de materiais +

formas e interfaces dos materiais. Projetistas + Investidor.
Radical

A inovação altera usos e

Construtor + indústria de materiais +

costumes.

Projetistas + Investidor + Consumidor.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Slaughter (1998, tradução nossa).

Uma pesquisa realizada para Firjan, por Sérgio Gustavo Costa (2014), com
61 construtoras e 39 indústrias de materiais identificou as dificuldades em
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implementar inovações e, consequentemente, melhorar a produtividade no setor de
construção. A pesquisa aponta que as dificuldades estão, diretamente, relacionadas
aos fatores internos e, boa parte delas, com práticas de P&D e a capacidade
gerencial para mudança de procedimentos (COSTA, 2014).
Alguns desses fatores chamam a atenção e serão resumidos a seguir:
a) mudança de comportamento empresarial: é preciso ter um pensamento
voltado para a produção industrial, a padronização de processos é mais importante
que a padronização de produtos, desenvolver gestão e adotar a industrialização;
b) memória tecnológica: aprender com erros do passado e investir na
capacitação de recursos humanos;
c) qualificação de projetistas: investir em profissionais que possam promover
aumento de produtividade e industrialização e;
d) desenvolvimento tecnológico: foco em elementos industrializados préfabricados.
Os fatores apresentados podem estar relacionados com o comportamento
das

empresas

frente

à

inovação

tecnológica,

segundo

a

pesquisa

os

comportamentos dominantes são a pesquisa própria e o monitoramento da
concorrência. Tais comportamentos levam à persistência no uso de produtos ou
sistemas já consolidados, reservando para grandes construtoras os benefícios da
inovação (COSTA, 2014).
O Sistema Brasileiro para avaliação técnica de produtos inovadores (SINAT),
já exposto no capítulo 2.2, harmoniza procedimentos para utilização de produtos
e/ou sistemas inovadores e utiliza a seguinte definição.
XIX. Produto inovador: material, componente, elemento,
subsistema ou sistema construtivo que não seja objeto de Norma
Brasileira elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro - de
acordo com diretrizes e critérios determinados por este Conselho, em
sua Resolução nº 01/92. O SiNAT-Inovadores compreende, ainda,
processos construtivos inovadores ou que, de alguma forma, se
constituem inovações em relação ao processo convencional da
construção civil no Brasil. (SINAT, novembro de 2016, p.9), este
documento
poder
ser
encontrado
em
http://pbqph.cidades.gov.br/projetos_sinat.php (BRASIL, 2017).

A partir desse ponto, estabelece-se um único critério para a avaliação de
produtos inovadores, a exemplo da Diretriz SiNAT nº 10, objeto deste estudo.
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Diante do exposto neste capítulo, será abordada a complexidade na
implementação de inovações no mercado de Construção Civil, principalmente,
quando se tratar de inovações radicais.
Porém, é animador constatar que construtoras apresentam maturidade quanto
à necessidade de mudar sua forma de atuação e que o setor público e a
comunidade científica mobilizam-se para fomentar a inovação com responsabilidade.

2.5 Sistema tributário, Indústria de Materiais X Canteiro de Obra

Além das dificuldades já elencadas no capítulo 2, referentes à regulação,
baixa produtividade, aversão de construtores ao risco e baixo custo dos
empreendimentos HIS, resta ainda discutir o sistema tributário.
A tributação atual penaliza a produção de sistemas fora do canteiro, levando o
construtor HIS a utilizar métodos construtivos convencionais mais “seguros” e
conhecidos.

2.5.1 Tributação

Um estudo realizado pela Firjan e publicado no Valor Econômico, mostra que
a construção Civil tem a segunda menor carga tributária, na relação com o PIB
dentre os setores estudados. No entanto, no outro extremo tem a indústria de
transformação com a maior carga tributária (ver Figura 5), causando uma enorme
distorção entre o que é produzido no canteiro versus o que é produzido na indústria
(MERCÊS apud WATANABE, 2018).
Sistemas construtivos como pré-moldados de concreto, estrutura metálica,
sistemas construtivos e outros componentes, apresentam custos de 3 % a 9 %
maiores, respectivamente, apenas por terem suas partes produzidas em fábricas
fora do canteiro, principalmente, pela incidência do ICMS (MERCÊS apud
WATANABE, 2018).
Outro ponto importante inerente às obras habitacionais é sua característica de
baixo custo em detrimento da velocidade da construção, diferente em obras não
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residenciais

em

que

o

término

antecipado

influencia

no

resultado

do

empreendimento.
Alguns autores, como Ricardo Simonsen (2013), afirmam que a distorção
causada pelo ICMS e INSS são entraves para a disseminação de processos
industrializados que desequilibram os custos e empurram o construtor para soluções
convencionais.
Figura 5 - Carga tributária por setor da economia.

Fonte: Watanabe (2018).

O estudo “Tributação, Industrialização e Inovação Tecnológica na Construção
Civil” encomendado por Abramat e Cebic, apresentam casos que comprovam a
penalização tributária imposta à indústria de matérias, que impede a industrialização
da construção. Empurrando construtores para produção em obra, descartando os
benefícios de qualidade conseguidos na indústria (Simonsen, 2013)

Apesar das barreiras impostas pela tributação no Brasil, principalmente, na
indústria de materiais de construção, é importante avaliar, constantemente, os
ganhos de produtividade conseguidas por novas tecnologias.

2.6 Conclusões do Capítulo 2

Este capítulo foi organizado em quatro partes:
a) histórico e demanda de habitações HIS no Brasil;
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b) a situação atual da regulação do setor HIS;
c) aprovação de produtos inovadores para HIS e;
d) tributação.
Na primeira parte foi apresentado o “déficit habitacional”, com um enfoque de
demanda geográfica, que define o déficit a partir do estoque de domicílios. Dois
pontos chamam atenção:
1. a projeção de decréscimo no déficit habitacional em números absolutos
de 6.081.438 para 5.795.436, ou seja, queda de 4,2 % e;
2. a projeção de que 15.583.336 de unidades habitacionais, serão
inadequadas para moradia em 2023.
Os dados apresentados indicam um grande desafio para o setor de
construção brasileira e alternativas produtivas para seu enfrentamento.
A segunda parte trata da regulação governamental para construção HIS, a
norma de desempenho e as etapas de aprovação para um produto inovador pata
HIS.
E por último a tributação incidente no contexto de industrialização, visando
subsidiar o desenvolvimento do produto, no que diz respeito ao entendimento do
mercado onde se pretende atuar.
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3 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - INOVANDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A inovação é uma prática, amplamente, reconhecida, necessária para
sobrevivência das empresas e imprescindível para garantir a sustentabilidade dos
países. A exploração do tema, no meio profissional e acadêmico demonstra sua
importância, porém controverso na indústria da construção civil.
Neste capítulo se discute a inovação aplicada no desenvolvimento de
produtos, os tipos de inovação e as dificuldades enfrentadas pelas empresas para
inovar e seu gerenciamento.

3.1 A Inovação na indústria.

Na primeira metade do século passado, Schumpeter (1939), em sua obra
seminal, aborda a necessidade da inovação na indústria. Segundo seus estudos,
qualquer ganho de valor e/ou produtividade, observado em um produto e/ou
empresa, é fruto da inovação. Afirma, ainda, que uma empresa que não busca
inovação

de

seus

produtos

e/ou

procedimentos

está

fadada

a

morrer

(SCHUMPETER, 1939).
Trott (2005), com visão prática e voltada para estratégia, observa um grande
dilema nas empresas: “Como empresas podem, de um lado, reduzir custos e
perseguir desperdiçadores de tempo para melhorar sua competividade e, por outro
lado, incentivar a inovação. Para Trott (2005) gerenciar inovações é lidar com
incertezas, a organização precisa responder às demandas internas (colaboradores e
investidores) e demandas externas (clientes e regulação) e, ainda, lidar com seu dia
a dia. Dessa maneira, é importante estabelecer formas de comunicação eficientes
entre todos os envolvidos, criando um ciclo virtuoso de inovação representado na
Figura 6.
A formação de um ambiente propício à inovação é indicado como fator
preponderante para o sucesso de um produto inovador, isso é válido para empresas
que estão inovando com produtos em um mercado já estabelecido e para os
entrantes que buscam diversificar suas áreas de atuação (TROTT, 2005).
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Figura 6 - Propagação do círculo virtuoso da inovação.

Fonte: Trott (2005).

Segundo Becheikh, Landry e Amara (2006), a inovação na indústria é um
processo complexo, que envolve fatores internos e externos. Esses fatores
influenciam o sucesso da empresa em inovar, ver Figura 7. Segundo os autores,
com a correta medição e análise desses fatores, será possível determinar, o tipo da
inovação, o método de desenvolvimento e a correta medição de resultados
(BECHEIKH; LANDRY; AMARA, 2006).
Galia, Mancini e Morandi (2012), utilizando dados da “Comunity Innovation
Survey CIS4”, apontam fatores de barreira encontrados em empresas da França e
da Itália, no período de 2002 a 2004. Segundo seus achados, as principais barreiras
encontradas para inovação, dizem respeito ao alto custo da inovação e sua
percepção varia de acordo com o tamanho e estrutura da empresa (GALIA;
MANCINI; MORANDI, 2012).
Segundo Trott (2005), um fator de dificuldade está em balancear o tempo
dedicado a produzir com qualidade e eficiência e desenvolver novos produtos e
serviços. A alternativa mais óbvia foi separar a produção da inovação, criando
departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Esse modelo, que é o mais usual
em grandes corporações, acaba por separar equipes e desligar a inovação do seu
caráter prático (TROTT, 2005).
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Figura 7 - Fatores de ambiente para o sucesso da inovação.

Fonte: Adaptado de Becheikh, Landry e Amara (2006).

De forma geral, países, governos e sociedade tratam do assunto com maior
ou menor intensidade, exemplo disso são iniciativas como a edição em 1963 do
Manual Frascati (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO OU ECONÔMICO, 2013), organizado por Especialistas Nacionais em
Indicadores de Ciência e Tecnologia (NEST), que juntos editaram o primeiro manual
que recomenda práticas e indicadores, destinados a medir atividade de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Segundo a definição apresentada nesse manual, a
inovação é um processo amplo no desenvolvimento humano, passando por
atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. Tendo
tal definição como verdadeira é primordial que ao promover um processo de
inovação dentro das empresas deve-se olhar todo seu espectro (ORGANIZAÇÃO
PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO OU ECONÔMICO,
2013).
Percebe-se que a inovação na indústria é bastante complexa e depende de
um esforço conjunto da indústria, governo e sociedade. É preciso uma disposição ao
risco no meio empresarial e rompimento de paradigmas no consumidor do produto
inovador. Dessa maneira, é primordial uma grande cooperação e interação entre os
atores de um determinado setor.
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3.2 Inovação na indústria da construção.

Para Scherer (2014), a história recente tem vários exemplos de recessões
que impulsionaram governos e empresas a buscarem soluções inovadoras para
problemas estruturais e de sobrevivência no mercado. Na década de 70, a crise do
petróleo acordou o mundo para soluções alternativas ao combustível fóssil, gigantes
da tecnologia surgiram após a crise das empresas “ponto com” em 2000. O
movimento de inovação, antes restrito a setores da tecnologia e automotivo, chegou
à indústria da Construção Civil, uma pesquisa realizada com diretores do setor da
construção no Reino Unido a respeito da importância da Inovação, chamou atenção
devido às respostas dadas à pergunta: - “O quão importante é a inovação para o
futuro da construção?” Em que 83 % dos respondentes consideraram como muito
importante, ver Figura 8 (SCHERER, 2014).
Figura 8: Pesquisa qual a importância da inovação para o futuro da construção.

Fonte: Scherer (2014).

Segundo a pesquisa realizada por Slaughter (1993), a inovação na
construção civil pode ser dividida em dois grandes grupos: inovações provenientes
dos construtores e da indústria de materiais. Apesar de aturarem no mesmo setor, a
integração entre a indústria de materiais e construtores é bastante baixa. Apenas
18 % das inovações presentes no mercado estudado foi originada na indústria de
materiais e apenas 30 % passaram a ser produzidas e comercializadas. Segunda a
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autora é necessária maior de integração entre construtores e a indústria de
transformação, promovendo trocas e insights de suas unidades produtivas.
(SLAUGHTER, 1993).
Estudo publicado pelo Monteiro Filha, Costa e Rocha (2010) aponta que a
principal barreira à inovação na construção civil está relacionada, diretamente, à sua
natureza. Segundo o estudo, a complexidade e pulverização do setor dificultam a
implementação de inovações na indústria da construção, uma vez que o construtor
responde por grande parte da responsabilidade do produto acabado. Dessa forma,
fica mais evidente a necessidade da adoção de desenvolvimento cooperativo no
desenho de novas soluções, diminuindo, assim, os riscos e potencializando o
sucesso do novo produto (MONTEIRO FILHA; COSTA; ROCHA, 2010).
Gosh (2016) aponta que as diferenças entre os dois atores, indústria de
materiais para construção (seriada) e construtoras em si, servem para organizar, de
forma mais coerente, os esforços para a inovação. Observando e verificando as
diferenças entre a motivação e o entendimento dos esforços o autor sugere buscar,
durante o processo de inovação, as melhores práticas da indústria “seriada” para o
desenvolvimento dentro da construtora. Isso posto, fica a responsabilidade da
indústria de materiais “seriada” buscar o estabelecimento de parcerias para o
desenvolvimento de produtos ou sistemas construtivos inovadores, ver Quadro 2
(GOSH, 2016).
Há trinta anos, Sabbatini (1989) já defendia a necessidade de integração do
processo industrial com o ato da construção e afirmava que essa união deveria ser
fruto do desenvolvimento tecnológico e investigativo voltado para o desenvolvimento
da produção de estruturas físicas. Portanto, o desenvolvimento de produtos
inovadores, depende de pesquisa e desenvolvimento em todas a áreas do processo
produtivo e de montagem (SABBATINI, 1989).
Apresentam-se, a seguir, metodologias clássicas e modernas que podem
balizar uma mudança de planejamento nas indústrias de matérias, de forma a incluir
o cliente e o construtor no desenvolvimento de novos produtos visando ao
estabelecimento de parcerias.
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Quadro 2 - Diferenças entre indústria seriada e a construção.

Fonte: Gosh (2016).

3.3 Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP).

Segundo Trott (2005), existem várias definições para explicar o que é um
novo produto, se é inovador e, principalmente, se será aceito pelo cliente, sendo que
um produto pode sofrer modificações até mesmo na embalagem e revolucionar sua
forma de uso e comercialização. Exemplo disso é o uso de caixas longa vida que
permitem a venda de leite, até então vendido refrigerado para um conceito
“duvidoso” de guarde fora da geladeira. Nesse caso a novidade está na embalagem
e não no produto comercializado. No desenvolvimento de um novo produto é
fundamental entender o impacto do produto no mercado e o grau de novidade do
produto (TROTT, 2005):
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a)

produto novo para o consumidor final.

Neste caso, os investimentos são altos, pois envolvem pesquisa para
desenvolvimento e tempo para comunicação e aceitação do mercado. Normalmente,
trazem maior risco e também melhores resultados, sua implementação demanda
maior capacidade de gestão dos líderes envolvidos;
b)

o produto é novo para empresa, mas já está no mercado.

Os riscos podem ser melhores calculados, pois há uma base de comparação,
é importante estudar o mercado e suas formas de comercialização durante o
desenvolvimento;
c)

o produto é novo em uma linha já existente.

A adição de um novo produto a uma linha já existente, com pequenas
modificações perceptíveis pelo usuário. Seu objetivo principal é manter viva a linha
de produtos da empresa;
d)

melhorias em produto já existente.

As melhorias de acabamento, incremento de resistência, durabilidade ou
forma de uso;
e)

redução de custos.

Esta é a área mais utilizada pelas empresas para melhoria da performance
financeira de suas linhas de produção, quando utilizada em conjunto com estratégias
de marketing podem proporcionar redução de custos também para os clientes e
benefícios no marketing share com a fidelização de clientes satisfeitos;
f)

reposicionamento de produtos.

Consiste, basicamente, em utilizar produtos já fabricados para determinado
mercado e uso e introduzi-lo em outro.
Para Trott (2005), independentemente, da forma como o novo produto é
desenvolvido ou redesenhado, todos passam por um ciclo que leva ao declínio das
vendas variando apenas o tempo que ele ocorre e pelo número de concorrentes
entrantes no mercado (TROTT, 2005).
A compreensão da complexidade no processo de desenvolvimento de novos
produtos contribui, significativamente, para a diminuição dos riscos inerentes ao
processo. A formação das equipes e a escolha do gestor é ponto chave para o
sucesso no desenvolvimento de novos produtos.
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3.4 Gestão do desenvolvimento de produtos inovadores

González, Toledo e Oprime (2012), apontam diversos ganhos com a interação
do cliente (IC) no processo de desenvolvimento de produtos (PDP), em seus
estudos com empresas de bens de capital, fabricantes de máquinas na Europa
indicam melhor eficiência nos processos de PDP.
Brown e Eisenhardt (1995), afirmavam que o ponto chave para o sucesso no
processo de desenvolvimento de produtos está, diretamente, relacionado à equipe
escolhida para o trabalho. A formação de uma equipe multidisciplinar influencia a
velocidade na tomada de decisões e na resolução de problemas. O raciocínio é que
uma equipe multidisciplinar terá melhores condições de lidar com toda a
complexidade

do

desenvolvimento

e

evitar

perda

de

tempo

(BROWN;

EISENHARDT, 1995).

3.5 Gerenciamento de Risco
A gestão de riscos durante o desenvolvimento de produtos inovadores,
oferece ferramentas de mitigação de problemas e perdas; perdas podem acontecer
desde o extravio de documentos até a necessidade de revisão de projeções.
Uma análise criteriosa dos riscos envolvidos no projeto cria parâmetros para
uma avaliação contínua dos números do projeto, avaliando dimensões controladas
com as técnicas e dimensões incontroláveis como a conjuntura econômica
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008).
O risco de um projeto sempre estará condicionado a eventos futuros e
incertos. A causa pode ser um requisito ou uma condição que cause uma incerteza
quanto ao seu resultado, podem inviabilizar um projeto ou muda-lo de forma radical.
Quando um evento incerto ocorre todo o planejamento é afetado e o risco do projeto
aumenta consideravelmente.
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3.6 A Metodologia MPSConst

Como já descrito no início do Capítulo 3, apenas 18 % das inovações
desenvolvidas pela indústria seriada de materiais, estava presente em novos
projetos de construção, mesmo com 83 % de dirigentes de construtoras afirmarem
que inovação é muito importante para seu negócio.
Sabbatini (1989), desde a década de 80, já preconizava que os esforços de
industrializar a construção civil deveriam trazer dois grandes objetivos, construir mais
e melhores edifícios pelo mesmo custo ou construir a mesma quantidade, com a
mesma qualidade, mas a um custo menor.
O referido autor propôs em seu trabalho que:
O desenvolvimento de métodos, processo e sistemas construtivos
deve ser conduzido tendo a orientá-lo uma metodologia de pesquisa
específica, para que o resultado represente uma evolução
tecnológica válida para a sociedade. (SABBATINI, 1989, p. 5).

A partir desse conceito criou um modelo com enfoque para o mercado.
Segundo Sabbatini (1989), um produto ou sistema só pode ser considerado
uma inovação se de fato for implementado no mercado. Para ele todas as etapas
devem ser feitas em conjunto com o construtor e propôs um fluxo de
desenvolvimento que se inicia e termina no mercado.
O modelo consiste de doze etapas subdivididas em quatro fases descritas a
seguir e, graficamente, nas Figuras 9 e 10:
1. concepção.
Essa fase é o processo de desenvolvimento do projeto onde se exercita a
criatividade e simulações para testar os modelos propostos:
a) estudos iniciais;
b) concepção do MPSconst;
c) projeto de componentes e elementos e;
d) projeto de produção do edifício (ou suas partes);
2. verificação.
Nessa fase passa-se a produzir, experimentalmente, os produtos e sistemas
desenvolvidos na fase anterior. Essa fase desenvolve-se na indústria, laboratórios
de ensaio e canteiro de obras:
a) produção experimental de componentes e elementos;
b) projeto e construção de protótipos;
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c) avaliação dos protótipos e do MPSconst;
3. descrição.
Após vencidas as fases anteriores deve-se planejar como o produto e/ou
sistema deve chegar ao mercado e todo seu impacto:
a) consolidação da tecnologia;
4. comercialização.
Essa fase poderia ser dividida em duas, considerando que a etapa piloto
servirá de base para lançamento do produto em escala de mercado:
a) divulgação;
b)

construção em escala piloto;

c)

aperfeiçoamento da tecnologia, e

d)

construção em escala de mercado.

O modelo proposto permite uma série de interações ordenadas entre as
fases, permitindo correções no sistema em desenvolvimento. A interação ordenada
é necessária, pois durante as etapas de experimentação e pesquisa é possível a
inviabilização de uma solução e/ou componente, nesse caso é necessário um passo
atrás e a revisão de projetos e dos custos da solução em desenvolvimento.
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Figura 9 - Fluxo Metodologia MPSconst.

Fonte: Sabbatini (1989, p. 167).

54
Figura 10 - Metodologia MPSConst.

Fonte: elaborado pelo autor com dados de Sabbatini (1989).

As metodologias apresentadas no capítulo 3 permitem o desenvolvimento de
produto ou serviço de maneira mais segura e assertiva, a metodologia MPSConst é
complementada com proposição de um roteiro adicional para aprovação de produtos
inovadores.
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4 DESENVOLVIMENTO

DE

SISTEMA

CONSTRUTIVO

PARA

VILA

RESIDENCIAL PROVISÓRIA BELO MONTE E CONVERSÃO DO PROJETO
PARA HIS – ESTUDO DE CASO

O objetivo principal deste estudo de caso é apresentar de forma organizada o
desenvolvimento de um produto inovador em uma indústria de materiais de
construção. Tal desenvolvimento foi organizado em três fases distintas, nas quais se
pode observar uma evolução no uso de metodologias de inovação e suas
consequências no desenvolvimento do produto.
Fase 1 – construção de alojamentos para trabalhadores do Consórcio
Construtor Belo monte (CCBM);
Fase 2 – desenvolvimento da Vila Residencial Belo monte;
Fase 3 - conversão do sistema construtivo da Vila Residencial Belo monte
para HIS e sua avaliação técnica.
O produto inovador é o painel termoisolante, composto por espuma de
poliuretano e revestido nas duas faces, com aço tipo alumínio-zinco pré-pintado.
A empresa produtora desses painéis, objeto do estudo de caso, é brasileira
com sede em Joinville-SC, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fornece tais painéis
termoisolantes para construção de câmaras frigoríficas, fachadas de edifícios
industriais e coberturas comerciais de grande porte.
Com faturamento de 410 Mil em 2014 a empresa havia decidido investir no
mercado residencial, até 2014 este mercado representava 16% do faturamento com
produtos termoisolante para coberturas. O novo produto visava o programa Minha
Casa Minha Vida (MCMV) e habitação para trabalhadores em obras de
Infraestrutura.
A Foto 1, mostra a aplicação do sistema em uma doca refrigerada para
embarque de produtos congelados e a Figura 11, mostra o esquema em planta do
painel e seu encaixe.
A Figura 12 e a Foto 2 exemplificam o sistema de fechamento com a
utilização do painel termoisolante.
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Foto 1 - Câmara frigorífica industrial.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Figura 11 - Esquema painel e encaixe.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016) - sem escala.
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Figura 12 - Detalhe fixação painel de fachada.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Foto 2 - Fechamento painel de fachada.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
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Em 2011, a empresa decidiu introduzir no mercado o uso de painéis
termoisolantes para construção de alojamentos. Posteriormente a essa fase, foram
feitos aprimoramentos no sistema visando introduzi-lo no mercado de habitação de
interesse social.
Assim, se apresenta o desenvolvimento do sistema construtivo e as
adaptações necessárias para atender as exigências técnicas do segmento de
habitação, como o processo de concessão do DATec no SiNAT, (processo já
exposto no Capítulo 2).
Será apresentada durante o caso, a aplicação das ferramentas de
desenvolvimento de produto relatadas no Capítulo 3.
O contratante do sistema construtivo descritos nesse caso foi o consórcio,
incumbido da construção civil da obra na usina de Belo Monte em Altamira-PA,
doravante identificado como CLIENTE.
No projeto de construção da usina, foram investidos, aproximadamente,
R$ 30 bilhões de reais, seis anos de obra e empregados aproximadamente 35.000
trabalhadores em 3 turnos de 24 horas por dia. A Usina figura como a segunda
maior em operação no mundo (LEITE et al., 2013).
As edificações destinadas ao canteiro de obras da usina incluíram
alojamentos, refeitório, ambulatório, áreas de convivência, cozinha industrial e
escritórios,

chegando

a

800.000

m2

de

área

construída,

consumindo,

aproximadamente, 2.000.000 de m2 de painel termoisolante. Juntas as empresas
participantes da montagem dos canteiros, empregaram, em torno de, 800
trabalhadores.
O projeto da vila residencial temporária destinada aos trabalhadores e
familiares, que permaneceriam em todas as fases da obra, foi desenvolvido para
uma vida útil de, aproximadamente, quinze anos.
Foram construídas 2.400 unidades para abrigar pouco mais de 12.000
pessoas.
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4.1 Fase 1, alojamento para trabalhadores Usina de Belo Monte.

O sistema construtivo adotado para a construção dos canteiros de obras,
utilizava painéis termoisolantes como elemento de vedação e sua construção
começou em 2011, com o início das obras da Usina de Belo Monte.
Em 2011, a manifestação de aproximadamente 100.000 trabalhadores, parou
cinco grandes canteiros pelo país: usinas de Jirau, Santo Antônio e grandes obras
do Nordeste – alastrando-se, mais tarde, para obras do PAC, com reivindicações por
melhores condições de contratação e melhoria nas condições precárias dos
alojamentos (CLEMENTE et al., 2012).
Em reportagem publicada por Peduzzi (2011), a manifestação mais
emblemática resultou no incêndio criminoso ocorrido no canteiro da usina de Jirau,
em Porto Velho-RO, provocando atrasos e custos altíssimos ao projeto e grandes
danos sociais resultando na demissão em massa de, aproximadamente, 10.000
funcionários desalojados pelo incêndio (PEDUZZI, 2011).
O ambiente econômico favorável, somado à uma conjuntura de pleno
emprego, dificultava a atração de trabalhadores para áreas remotas sem
infraestrutura, aumentando a atenção com a qualidade do canteiro de obras.
Pressionados pelos fatores apresentados, o setor precisou buscar alternativas
para construção de canteiros e responder à novas demandas apresentadas por
trabalhadores e investidores.

4.1.1 Requisitos do cliente para edificação do canteiro.

Em sua requisição para orçamento o CCBM definiu algumas premissas para a
construção do canteiro:
Premissas relacionadas ao conforto do trabalhador:
a) espaço de 6,7 m2 por trabalhador sem uso de beliche; e
b) ambiente estanque para uso de ar-condicionado.
Premissas de Produtividade de montagem e segurança patrimonial:
a) material utilizado na edificação, retardante à chama;
b) material deveria chegar à obra acabado, pintura e recortes;
c) fundação deveria ser do tipo radier; e
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d) sequência de montagem deveria obedecer:


sistema de cobertura e;



paredes e instalações.

Apesar da característica temporária das instalações, a preocupação com a
estanqueidade do ambiente e consumo de energia elétrica, com ar condicionado era
grande. Considerando que durante os primeiros 18 meses a energia elétrica seria
fornecida por geradores a diesel.
O requisito de segurança a incêndio foi aprovado por um consultor contratado
pelo cliente, que aprovou o uso do painel desde que houvesse uma redução da
carga de incêndio, com o uso de mobília metálica.
A última premissa referia-se à necessidade de espaços cobertos para
trabalhar,

visto

o

período

chuvoso,

com

precipitações

diárias

durante,

aproximadamente, sete meses do ano, o que impediria o trabalho ao ar livre.
A empresa contratante já havia utilizado painéis termoisolantes em obras no
exterior, o que facilitou a seleção pela tecnologia oferecida.

4.1.2 Formação da equipe de trabalho

A empresa produtora dos painéis termoisolantes e objeto do estudo de caso,
contava com experiência na fabricação do produto e sua utilização em outros
sistemas, conforme descrito no início do Capítulo 4.
Apesar da experiência em outros setores, o desenvolvimento do sistema
construtivo para o canteiro de obras foi trabalhoso, pois envolvia diversas áreas da
empresa e interfaces com outros sistemas.
A empresa criou uma equipe de trabalho multidisciplinar, com objetivo de
gerenciar o desenvolvimento do projeto e garantir o atendimento aos requisitos do
cliente e viabilidade econômica da solução.
A equipe era composta por arquitetos, engenheiros, projetistas, compradores
e gerentes de negócio, todos oriundos do comitê técnico e de inovação da empresa.
As primeiras reuniões, foram utilizadas para o entendimento do tamanho do
projeto e formatação do modelo de funcionamento do grupo, o arranjo
organizacional visava garantir o fluxo de informações, durante o projeto de
desenvolvimento do sistema construtivo, conforme ilustra a Figura 13.
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O fluxo apresentado pela Figura13, foi desenhado pelo coordenador e era de
uso interno da empresa.
Figura 13 - Arranjo do fluxo de informações.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

A primeira atividade do grupo foi acompanhar o desenvolvimento da
arquitetura, validar impactos em suas áreas e validar o orçamento.
O grupo fez uso da ferramenta MPSconst, já discutida no Capítulo 3, para
organizar o funcionamento e permitir a validação do modelo em desenvolvimento. As
principais atividades do grupo foram:
a) adaptação da arquitetura, considerando a alteração da parede de madeira
para parede composta de painéis termoisolante;
b) validação do projeto estrutural;
c) desenvolvimento do projeto dos componentes;
d) simulação da fabricação das peças e;
e) orçamentação detalhada do produto final.
O Anexo A mostra o controle interno utilizado pela equipe para
desenvolvimento do sistema construtivo e atribuição de responsabilidades. A tabela
foi organizada por grupo de atividades e classificada por:
a) grau de atenção de 1 a 3, sendo (1 - andamento normal / 2 - estado de
atenção / 3 - crítico) e;
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b) responsável, iniciais do colaborador responsável.
Durante o desenvolvimento dessa etapa, semanalmente, eram revisados os
custos do produto final e, se necessário, revisados com o cliente.
Verifica-se no desenho de funcionamento do projeto que a equipe é quem
coordenou a comunicação com fornecedores e cliente.
Esse arranjo criou sinergia entre as áreas, facilitando o desenvolvimento de
soluções que impactavam processos já estabelecidos na empresa, economizando
tempo e criando comprometimento.
Entretanto, a comunicação direta dos projetistas do fabricante com o cliente e
fornecedores, causou desgastes e perda de tempo. Percebeu-se que durante a
etapa de desenvolvimento da arquitetura, os projetos excediam o escopo contratado,
gerando perda de tempo com retrabalho das equipes comercial e de projetos.
Também foram relatadas dificuldades internas no cliente quanto à solução do
canteiro e sua arquitetura. Um grupo exigia racionalização de custos e outro maior
conforto para o trabalhador. Em várias ocasiões foi necessário retroceder projetos,
causando perda de tempo.

4.1.3 Desenvolvimento do sistema construtivo.

O projeto de desenvolvimento do novo sistema foi subdividido em três
disciplinas, cada componente do grupo lidava, em sua especialidade, com o
desenvolvimento de novos componentes, logística e montagem.

4.1.3.1

Etapas de Projeto.

Adequação da arquitetura.
O desenvolvimento da arquitetura dos alojamentos estava a cargo de um
arquiteto do cliente, a empresa fazia apenas os ajustes de modulação para o painel
fabricado pela empresa.
O trabalho dos projetistas da empresa, consistia em evitar desperdícios e
propor soluções de leiaute que otimizassem o uso do painel e acelerassem o
processo de montagem.
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Desenvolvimento de novos componentes – Inovação.
Dois exemplos foram selecionados para mostrar o desenvolvimento das
soluções que agilizaram o processo de montagem e contribuíram para manter o
projeto lucrativo.

Corte do painel em ângulo.
Cortar o painel em ângulo para acompanhar a inclinação da cobertura,
mostrou-se inviável, produtivamente. O processo produtivo permitia apenas corte
com ângulo reto, o que obrigaria a um segundo corte e resultaria em desperdício de,
aproximadamente, 1,5 % em recortes (Figuras 14 e 15).
Figura 14 - Corte Cobertura.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Figura 15 - Esquema de corte dos painéis.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Além de um segundo corte, seria necessário investir em equipamento e
espaço na fábrica. A necessidade de corte do painel foi resolvida com uma
modificação da estrutura metálica, que permitiu o encaixe do painel na tesoura,
eliminando a necessidade do corte, ver Foto 3 e Figura 16.
Foto 3 - Detalhe encaixe painel na estrutura.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Figura 16 - Croqui da solução painel x tesoura.

Fonte: elaborado pelo autor.

Acabamento de Janelas
Em uma simulação de montagem, o corte e o acabamento das janelas
consumiria 20 % das horas estimadas para montagem total de cada unidade, o
principal desperdiçador de tempo residia na necessidade de instalação de
acabamento no vão e posterior instalação da janela.
Além do tempo gasto na montagem, a operação exigia controle de produção
para garantir a estanqueidade e o acabamento, ver Foto 4.
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A solução encontrada foi o desenvolvimento de produto customizado para a
obra que incorporasse os acabamentos e pudesse ser montada em conjunto com os
painéis, ver Foto 5.
Foto 4 - Janela instala sobre acabamento.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Foto 5 - Janela com acabamento incorporado.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

4.1.3.2

Logística

A distância entre a unidade fabril em Aparecida do Taboado-MS, até a obra
em Altamira-PA era de 2.400 km, sendo 600 km na transamazônica sem asfalto e 70
km em vias vicinais em Altamira.
O volume a ser transportado para a obra foi de, aproximadamente, 4.800
carretas, incluindo a estrutura metálica, telhas e painéis.
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Após a montagem das primeiras unidades, em setembro de 2011, a empresa
decidiu criar um estoque regulador, com três meses de consumo, no canteiro de
obras e, nesse momento, colocar um gestor de logística residente em Altamira para
gerenciar o recebimento e armazenagem dos materiais.

4.1.3.3 Montagem

A empresa informou que o processo de montagem, foi terceirizado com uma
empresa especializada em montagem de fachadas comerciais. A gestão da
mobilização e início da montagem ficou a cargo da empresa.
O gerenciamento da montagem foi realizado por um supervisor e, somente no
segundo mês de obra, um engenheiro foi alocado em Altamira.

4.1.4 Análise da Fase 1

Observou-se que parte do planejamento, acordado entre a equipe de projeto
da empresa e do cliente, não foi acertado com a equipe de produção do CCBM,
causando um descompasso na produção e liberação de radiers (fundação).
No início do processo foram observados erros no uso do painel e na
sequência de montagem. A empresa atribuiu grande parte dos problemas a não
participação do engenheiro de campo na equipe de desenvolvimento do projeto.
Percebeu-se que a maior parte dos erros de montagem, estava relacionada à
interpretação de projetos, uma vez que os engenheiros desconheciam as soluções
desenvolvidas para o sistema construtivo.
Como havia três frentes de montagem e cada uma com um coordenador, as
prioridades e sequências eram decididas separadamente, causando uso inadequado
de material.
A alocação de equipamentos para o transporte interno de materiais era de
responsabilidade e operação do cliente e atendiam a vários serviços dentro do
canteiro. Nos primeiros 60 dias foram computadas, aproximadamente, 30 % de
horas paradas, por falta de material, o problema só foi resolvido após a alocação de
equipamento próprio.
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Também foi relatada dificuldade de acesso aos materiais estocados, pois a
sequência de chegada dos caminhões não condizia com uso, provocando atraso e
dificuldades na localização do material para a sequência de montagem.
A estratégia de estoque regulador mostrou-se ineficiente, causando perdas
para ambos os lados, 15 % do material foi danificado por falha no armazenamento.
Segundo a empresa e, apesar das dificuldades iniciais nas condições de
trabalho e acesso à Altamira, em fevereiro de 2012, foi inaugurado o primeiro
condomínio de alojamentos.
No Anexo B há um pequeno resumo dos canteiros e sua implantação.

4.2 Fase 2 - Desenvolvimento vila Residencial CCBM.

O sucesso da implantação dos canteiros e os benefícios percebidos pelo
cliente durante a instalação dos canteiros abriu a possibilidade para utilização do
mesmo sistema construtivo para o projeto da vila residencial.
O projeto apresentado pelo CCBM, para a vila residencial, consistia na
edificação de 2.400 unidades habitacionais, em um tempo de construção de 18
meses e com acabamento diferenciado do utilizado nos canteiros.
O acabamento diferenciado consistia em paredes na cor bege no lado
externo, cobertura metálica com cor cerâmica, revestimento interno em filme de PVC
e instalações embutidas.
O projeto previa três tipologias distintas com características bastante
diferentes das edificações realizadas para os canteiros, além do custo,
significativamente, menor.
O novo empreendimento exigia uma reformulação na maneira de uso dos
painéis, pois se tratava de uma unidade habitacional para uso familiar, cuja vida útil
prevista deveria ser maior que 15 anos e as condições de conforto mais adequadas
aos usuários.
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4.2.1 Requisitos do cliente para edificação de casas para a Vila Residencial Belo
Monte.

Nesse caso a vila residencial também foi considerada pelo CCBM como uma
habitação temporária que seria utilizada por trabalhadores do CCBM e seus
familiares,

operários

da

montagem

eletromecânica

e,

posteriormente,

por

funcionários definitivos da usina.
Não se aplicou nesse projeto a norma de desempenho NBR 15.575, mas
foram seguidos requisitos e premissas criados pelo cliente.
Premissa de conforto para moradores
a) material de acabamento e pintura adequados a uma moradia;
b) a unidade deveria parecer com uma casa convencional, principalmente, a
cobertura;
c) ter instalações elétrica e hidráulica embutidas;
d) conforto térmico “mínimo” para Zona Bioclimática 8.
Premissas construtivas
a) unidades isoladas;
b) três tipologias diferentes;
c) na transposição, preservar a metragem quadrada da edificação;
d) implantação de 2.300 unidades em 18 meses;
e) entregas parciais a cada 100 unidades prontas para moradia;
f)

possibilidade de uso definitivo como diferencial na concorrência e;

g) fundação tipo radier.

4.2.2 Formação da equipe de trabalho

Apesar da experiência com a montagem dos canteiros, no mesmo
empreendimento, o projeto da vila residencial apresentava algumas peculiaridades
desconhecidas da empresa.
A formação da equipe de trabalho foi modificada em relação ao projeto
“Canteiro de obras”, apresentado na Fase 1, pois nessa fase o engenheiro de campo
participou de todo o processo.
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Diferentemente, da Fase 1, a equipe de projetos ficou responsável pela
arquitetura e orçamentação, que ficava à cago da equipe de orçamentos ligada ao
departamento comercial. O objetivo da mudança foi ganhar agilidade na validação
do custo do sistema construtivo.
A equipe multidisciplinar interna envolveu um representante do departamento
comercial, dois engenheiros de aplicação, dois engenheiros de produção e o
engenheiro de campo.
Novamente,

a

primeira

atividade

da

equipe

foi

acompanhar

o

desenvolvimento da arquitetura, validar impactos em suas áreas e validar o
orçamento, veja no Anexo C, o exemplo de formulário de gestão.
A equipe fez uso da ferramenta MPSconst, apresentada no Capítulo 3, como
metodologia para o desenvolvimento do sistema construtivo, obedecendo às
seguintes fases propostas:
a) adaptar arquitetura de parede de concreto para painel;
b) validar o projeto estrutural;
c) projetar componentes;
d) simular fabricação e;
e) elaborar orçamentação detalhada do produto final.

Como na Fase 1, durante o desenvolvimento do canteiro de obras, a
comunicação entre as equipes comercial e de projeto do cliente, criou dificuldades
nas decisões de leiaute e aprovação das soluções apresentadas pela DanicaZipco
(2012-2016).
Também foi percebido, durante o desenvolvimento da solução, um
desalinhamento entre os projetistas da empresa e o consultor estrutural contratado
para o projeto. A meta de redução do peso da estrutura, imposta pelo baixo custo do
empreendimento, obrigava a uma redução de mais de 60 % no peso por m 2 da
estrutura metálica, usando a referência dos canteiros de obra.
Neste caso foi preciso buscar, outro profissional no mercado, com experiência
em habitação e expertise em projetos metálicos.
A equipe criou uma lista de pontos críticos para o projeto, o Anexo D
apresenta, parcialmente, esses pontos de atenção. Boa parte deles foram trazidos
dos aprendizados da Fase 1.
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Durante a fase de elaboração do projeto de transposição os pontos de
atenção e os itens de desenvolvimento passavam por revisão a cada liberação de
versão, para orçamentação e envio para o cliente, criando uma rotina de checagem
da solução e resolução de problemas.
A busca por parceiros externos, para o desenvolvimento de componentes que
integrariam o novo sistema construtivo, dispendeu esforço de todas as áreas da
empresa, pois era preciso convencer parceiros e novos fornecedores a investir no
novo sistema.
O Quadro 3 apresenta, parcialmente, o controle de desenvolvimento de
componentes criado pela equipe. Para exemplificação foram selecionados os
principais componentes que impactavam, significativamente, o projeto.

Quadro 3- Controle de desenvolvimento de componentes.
Imagem Componente
Face externa

Dificuldade

Resolução

Devido a menor rigidez do

Mudanças na

do painel com aço Stucco o painel

densidade da

Aço Stucco

apresentou deformação

espuma

durante processo de

resolveram os

produção.

problemas.

Porta painel

- Nos primeiros testes de uso Troca de
realizados, internamente, a

componentes de

porta apresentou durabilidade aço produzidos,
de componentes inferior ao

internamente,

esperado.

para perfil de
alumínio.

Produção de

Apenas 10 % dos painéis

Após avaliação de

painel com

receberiam o conduíte, o

custo todos os

conduíte

que dificultava controle em painéis foram

elétrico

obra de sequência de

produzidos com

embutido.

montagem.

conduíte.

(Continua).
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(Conclusão).
Imagem Componente
Janela de

Dificuldade

Resolução

Montagem da janela

Desenvolvimento

encaixe painel demandava acabamento

junto ao fornecer

prévio do vão durante a obra. de uma “janela
pronta” já
incorporando
acabamento e
vedação.

Fonte: elaborado pelo autor.

Segundo o coordenador, o desenvolvimento dos componentes, apesar de
patrocinados pela presidência da empresa, causou grande desgaste para a equipe,
pois havia grande dificuldade em controlar os custos do projeto.

4.2.3 Desenvolvimento do sistema construtivo

4.2.3.1 Etapa de Projeto

a) Adequação da Arquitetura.
Além da ocupação durante o período de construção e montagem o CCBM
deveria disponibilizar moradias para funcionários definitivos da usina, contemplando
três tipologias:
1. Casa Tipo A: com 154,30 m2, 2 suítes, 2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço, 2 vagas cobertas para veículos, destinada à formação de república para
engenheiros, trabalhadores com cargo de supervisão temporários e visitantes.
2. Casa Tipo B: com 134,95 m2, 2 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, área
de serviço e garagem para 2 veículos, destinada a engenheiros e gerentes com
família.
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3. Casa Tipo C: com 54 m2, 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha, área de
serviço e garagem para 1 veículo, destinada a operadores de máquinas e
supervisores com família.
A maior dificuldade encontrada no início do projeto de arquitetura foi criar uma
distribuição adequada dos paineis modulares com:
a) o menor número de recortes possível para evitar desperdício e,
consequentemente, maiores custos;
b) manter vãos entre apoios dentro dos limites indicados pelo calculista;
c) posicionamento adequado de portas e janelas, dado limites impostos pelo
sistema; E
d) atender a limites impostos pelo calculista para distância entre apoios do
sistema de cobertura, sem a nescessidade de uma viga metálica enrijecedora.

Para o atendimento das premissas listadas, chegou-se ao leiaute apresentado
na Figura 17. Entretanto, foi nescessário mudar a distribuição interna e adaptar a
distribuição da cobertura, ver Figura 18.
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Figura 17 - Transposição distribuição casa B.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de projetos DanicaZipco (2012-2016).
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Figura 18 - Transposição sistema de cobertura.

Fonte: elaborado pelo autor.

b) Desenvolvimento de novos componentes Inovação.
Estrutura metálica leve
Não havia referência no Brasil para o uso de estrutura metálica integrada com
painel estrutural. No projeto desenvolvido a estrutura metálica trabalhava apoiada e
distribuída sobre o painel e ancorada ao radier com pilares metálicos instalados nas
extremidades da edificação, ver Figura 19 e Foto 6.
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Figura 19 - Croqui pilar metálico.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Foto 6 - Pilar metálico fixado.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Toda estrutura foi projeta para vestir o painel estrutural, na parte superior,
fazendo a solidificação entre painéis e criando apoio para o sistema de cobertura
ver, Figura 20 e Foto 7.
A estrutura de cobertura foi composta por terças metálica e cumeeira
apoiadas no painel, ver Figura 21 e Foto 8. A solução utilizada, proporcionou uma
redução de peso da estrutura para 5,5 kg, ou seja 60 % menor que o projeto
metálico dos alojamentos.
Figura 20 - Croqui metálica sobre painel.

Foto 7 - Detalhe metálica leve sobre painel.

Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
Figura 21 - Croqui cumeeira.

Foto 8 - Detalhe cumeeira sobre painel.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

Fonte: elaborado pelo autor.
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Distribuição elétrica
Para a distribuição elétrica a empresa adotou um sistema híbrido de descida
vertical embutida no painel e a horizontal de sobrepor com canaletas de PVC.
O sistema de descida foi resolvido por meio da instalação de eletroduto
corrugado, ver Foto 9, durante a fabricação dos painéis termoisolantes.
A distribuição horizontal foi realizada com canaletas de PVC e foram
instaladas no encontro das paredes com o teto, ver Foto 10.
As aberturas para instalação de pontos eram realizadas após a montagem da
casa, os manuais de instalação e de uso contemplavam instruções para instalação
de novos pontos e mudança de local. Foram observados, em casas já em uso,
pontos adicionais ao projeto original, ver Foto 11.
Foto 9 - Painel com eletroduto embutido.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Foto 10 - Prumada e distribuição horizontal roda teto.

Fonte: elaborado pelo autor
Foto 11 - instalação de caixa 4 x 2.

Fonte: elaborado pelo autor.

Porta Painel
As portas utilizadas na casa foram construídas, usando-se o miolo extraído do
painel que, após produzido, passava por um recorte do vão, encabeçamento da
folha de porta, do batente e a montagem de ferragens, ver Foto 12.
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A porta seguia para a obra, totalmente montada no painel e regulada para
instalação e funcionamento, bastando apenas a instalação das maçanetas, ver Foto
13.
Foto 12 - Porta painel em montagem fábrica.

Fonte: elaborado pelo autor.
Foto 13 - Porta painel instalada.

Fonte: elaborado pelo autor
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c) Simulação de produção.
Conforme informado pelo coordenador, a fase de simulação de produção,
ocorria em conjunto com as fases anteriores, muitas vezes precisavam simular um
único componente antes de seguir com o desenvolvimento. Após vencidas as
1

dificuldades
componentes,
possível
avaliar
produção
Telhascom
são produzidas
em foi
linhas
contínuas
de a)
alta
escala e transporte e; b)
montagem da unidade.

Linha contínua TermoRoof PIR de ~150 metros de extensão

Nessa fase, foi necessário simular a operação interna na fábrica, pois estava
sendo criada uma nova linha de produção composta de cinco sublinhas:
1. produção de painel com aço especial com conduítes;
2. recorte de painel para pré-moldagem;
3. produção de porta-painel;
4. embalagem diferenciada para formação de kits e;
5. produção de telhas sanduíche estampada, simulando telhas de barro.
Os testes das sublinhas foram realizados para verificar a viabilidade e a
capacidade

produtiva

e

confirmar

o

investimento

necessário

em

novos

equipamentos, bem como a criação da área para produção dos kits de montagem
projetados.
A empresa havia projetado uma capacidade de produção de kits de,
aproximadamente, 90 unidades/mês e nas primeiras simulações chegamos a
apenas 38 unidades. Foi preciso reformular diversos processos e mitigar os gargalos
Capacidade fabril por linha contínua que

Capacidade disponível por linha contínua que

TermoRoof PIR 30mm (m2 / ano)*
fabrica TermoRoof PIR 30mm (m2 / ano)
encontrados na produção fabrica
do kit,
chegando no período
de produção a 120 unidades/

Linha Contínua #1, Taboado/MS (TermoRoof PIR 30mm)
Linha Contínua #3, Recife/PE (TermoRoof PIR 30mm)
TOTAL TermoRoof PIR 30mm
* 50% Tipo B e 50% Tipo C

mês.

2

4.320.000m2
2.850.000m2
7.170.000m2

~4700 creches*
~3100 creches*
~7800 creches*

1.440.000m2
1.900.000m2
3.340.000m2

~1600 creches*
~1900 creches*
~3500 creches*

Telhas
são cortados
em
fábrica,
Figura
22 - Projeto
deângulo
leiaute na
para
área deassegurando
montagem denenhum
kits casa.corte em obra

Fonte: Projetos DanicaZipco (2012-2016).

3 Acessórios são fabricados em puncionadeiras de alta escala e 100% automatizadas
Foto de puncionadeiras e áreas de acessórios, fabrica de Taboado/MS
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Durante essa fase todos os fornecedores e também as equipes de produção
foram envolvidas. Devido à grande movimentação de pessoal e máquinas, o leiaute
precisou de adequação. A Figura 22 mostra nova área dentro da fábrica destinada à
montagem de kits.
d) Orçamentação
A primeira simulação de preço, que tinha como base técnica o sistema
construtivo utilizado nas edificações do canteiro de obras, inviabilizava a solução e o
possível contrato.
Com os dados produzidos na etapa de elaboração de projeto, foi possível
confirmar o preço prévio apresentado ao cliente e confirmar o avanço para próxima
etapa de protótipo, alguns itens tiveram grande impacto no custo como:
a) planejamento do corte do painel com redução de 8 % de desperdícios;
b) mudança da largura de janelas para módulo painel, com redução de 5 %
de desperdícios e;
c) incorporação do acabamento na própria janela, com redução de 2 % no
custo de materiais e 20 % no tempo de montagem.
Os dados para aferição da orçamentação eram revisados, periodicamente, e
apresentados para a equipe de desenvolvimento. Em mais de uma ocasião foi
preciso voltar às etapas anteriores e modificar a solução desenvolvida, com o
objetivo de trazer o custo para a meta planejada.

4.2.3.2

Etapa de Verificação

Etapa destinada a colocar em prática projetos aprovados e simular, em escala
real, a produção de componentes para a montagem do protótipo.
a)

teste de produção e integração de componentes.

No projeto em questão o teste dos componentes foi realizado em quase sua
totalidade durante o desenvolvimento das fases de projeto e simulação, dessa forma
ganhou-se velocidade na validação dos componentes, ver Quadro 4.
Após a viabilização do projeto, condicionada à construção e validação do
padrão, teve início o projeto do protótipo em escala real.
Com acordo assinado e as datas de início e de entrega definidas, foi possível
viabilizar os investimentos em equipamento e confirmar compras com fornecedores
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de

componentes

não

fabricados

pela

empresa.

O

projeto

envolveu,

aproximadamente, 13 fornecedores de materiais e componentes, ver Quadro 4
Quadro 4 - Lista de fornecedores de produtos em desenvolvimento.
Produto
Fornecedor
Janelas especiais com encaixe painel

Sasazaki

Aço Stucco (martelado) para fachada

CSN

Aço tipo naval com revestimento em PVC

Importado Samsung

Estrutura metálica leve

Soufer

Acessórios portas

LaFonte

Perfil de alumínio para fixação de piso

Sapa

Fixadores estruturais

Hard

Fixadores para móveis e itens pendurados

Hard

Selante especial cores terracota, bege e cinza

Adespec

Puma Equipo

Perfiladeira Telha Termohouse

Marafon

Máquinas de corte painel e perfis

Tigre

Conduíte corrugado

Hilti

Pino de fixação perfil de piso

Fonte: Elaborado pelo autor.

Vale observar que, para efeito prático, houve a junção de duas etapas
distintas na metodologia MPSConst, “Testes de produção de componentes” e
“Testes de integração de componentes comprados”, tal junção ocorreu de forma a
agilizar o desenvolvimento do sistema.
b) Construção de protótipo em tamanho real.
A fase de verificação de integração de componentes foi realizada durante a
produção do protótipo em tamanho real em duas etapas: uma na fábrica e outra no
canteiro de obras, em Altamira-PA.
O Anexo E, apresenta o relatório fotográfico da primeira montagem realizada
em fábrica, com os problemas identificados durante a montagem e as soluções
apresentadas.
A montagem foi realizada com acompanhamento do cliente. Durante o
processo foram testados e avaliados os seguintes itens:
a) integração dos componentes;
b) sequência da montagem;
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c) acabamento e;
d) interface com Instalações hidráulicas e elétricas.
Durante a montagem do protótipo foram detectados 64 pontos de melhoria e
correções de projeto, agrupados conforme a Figura 23.
Figura 23 - Gráfico inconformidades protótipo.

Fonte: Projeto DanicaZipco (2012-2016).

4.2.3.3 Etapa de Descrição do Sistema

Segundo o coordenador, a descrição do sistema ocorreu de forma conjunta
com o projeto e, diferentemente, da concepção do canteiro descrito na Fase 1, havia
uma grande preocupação em treinar a mão obra de montagem.
a) Desenvolvimento do kit de montagem.
Para o desenvolvimento do kit de montagem a empresa criou uma área de
estoque diferenciada, que permitia armazenar peças por tipo e, na sequência de
montagem projetada. Dessa forma, os paletes e caixas ao serem descarregadas
estariam na sequência de uso no canteiro.
Como visto nas Figuras 22 e 24 todo o procedimento foi desenhando
objetivando o processo de montagem, desde a separação em fábrica, carregamento
no caminhão e descarga ao lado do radier.
Todas as peças e embalagens recebiam o número da casa onde deveriam
ser montadas, evitando erro durante a descarga.
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Figura 24 - Fotos kit de montagem.

Fonte: Elaborado pelo autor.

b) Manual de montagem.
O Manual de montagem foi elaborado durante a produção dos protótipos,
exemplificando, principalmente, os itens novos e desconhecido dos montadores e
um treinamento foi realizado no início de trabalho de montagem (Figura 25).
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Figura 25 - Manual de montagem.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.2.4 Montagem

Diferentemente da Fase 1, conforme já relatado na formação de equipe, o
engenheiro de campo participou do desenvolvimento do sistema em todas as etapas
de desenvolvimento.
A equipe de montagem foi selecionada e contratada, diretamente, pelo
engenheiro e com regime de contratação direta. Segundo o coordenador do projeto,
o caráter inovador e a velocidade de implantação exigiam maior controle sobre a
mão de obra.
Dessa forma, foi possível evitar problemas de continuidade decorrentes da
rotatividade de montadores e obter ganhos com a gestão do canteiro.

4.2.5 Análise e fechamento da Fase 2.

Conforme descrito nas premisssas do projeto, as unidades seriam entregues
para uso em lotes de 50 unidades. Dessa maneira, em apenas 45 dias já era
possível verificar problemas pós ocupação.
No início do processo de montagem foram dectados alguns problemas,
relacionados com o projeto e o processo de montagem, descritos, parcialmente, no
Anexo F.
Os problemas elencados foram divididos em três grupos distintos: projetos,
logística e montagem.
Após a entrega das primeiras unidades, moradores reclamaram de problemas
de vedação das paredes entre cômodos e fachada. A empresa reforçou o uso de
selante e melhorou inspeção do radier.
Pode-se verificar que o prazo de montagem ocorreu conforme planejado e a
obra foi entregue em 18 meses.
O Anexo G apresenta parte do acervo de fotos constantes no registro pós
obra do projeto.
Percebe-se, no projeto Vila Residencial, um amadurecimento das equipes de
projeto no desenvolvimento do sistema construtivo, também foi percebido um maior
cuidado no projeto executivo, proporcionando, uma interpretação mais simples para
equipe de montagem.

87

Outro ponto positivo observado foi a introdução do engenheiro de campo na
equipe de desenvolvimento do produto.

4.3 Fase 3 - Transposição da Vila Residencial para HIS.

A experiência no desenvolvimento da Vila Residencial, descrita na Fase 2
deste estudo de caso, estimulou a empresa a continuar investindo no mercado
residencial.
Além da oportunidade de mercado de introduzir novos sistema no segmento
de HIS, a empresa desejava aproveitar o conhecimento adquirido nos projetos
descritos nas fases 1 e 2.
Não serão discutidos, neste caso, os fatores que levaram à decisão da
empresa em entrar no mercado HIS mas, se pretende mostrar o caminho trilhado
para o desenvolvimento e aprovação de um produto inovador para HIS, observando
a legislação brasileira.
Em seu planejamento estratégico a empresa, decidiu criar uma divisão
específica para tratar de assuntos relacionados à infraestrutura e à habitação, com
os seguintes objetivos:
a) fornecer o produto Vila Residencial e alojamento para obras de
infraestrutura; e
b) converter o projeto Vila Residencial para Habitação definitiva para o
mercado de HIS.

4.3.1 Requisitos do cliente para obras HIS.

Diferentemente, dos casos relatados nas fases 1 e 2 deste capítulo, nessa
fase não havia um cliente específico, mas uma regulamentação a ser seguida e,
somando-se a isso, as dificuldades em inovar no mercado habitacional, já discutidas
na seção 2.4.
A empresa contratou um consultor externo, com experiência no mercado
habitacional HIS, a sua participação no projeto será discutida no próximo capítulo.
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4.3.2 Formação da equipe de trabalho

A equipe escalada para o projeto foi a mesma do projeto da Vila Residencial,
mais um engenheiro consultor com experiência no setor de construção HIS, ver
Figura 26.
Durante o processo de desenvolvimento do sistema, o consultor exerceu o
papel do cliente fazendo uma análise crítica das soluções propostas pela equipe,
durante o processo de desenvolvimento do sistema, os trabalhos eram
acompanhados com relatórios de avanço e problemas ver Anexo H.
A gestão do projeto foi conduzida por um gerente técnico comercial, com
trânsito em diversas áreas e ligação direta com o CEO da empresa.
Figura 26 - Arranjo da equipe de desenvolvimento HIS.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

Durante essa fase, a equipe de inovação, realizou reuniões prospectivas, com
objetivo de coletar informações para o desenvolvimento do produto, ver Quadro 5.
Durante a prospecção foi observada certa informalidade quanto à validade
das informações coletadas, o que gerava desconforto na equipe e insegurança para
direcionar a empresa. Como exemplo, foi relatado o caso específico do agente
financiador, visto que à época não havia garantia de que um projeto aprovado no
SiNAT, seria aprovado para construção do primeiro lote, o que viabilizaria o produto.

89

Outro ponto, que chamou atenção foi a dificuldade da empresa em
estabelecer corresponsabilidade na garantia dos componentes que fariam parte do
sistema construtivo.
Apesar das incertezas encontradas na prospecção de mercado, a empresa
decidiu dar continuidade no processo de transposição do produto.
Quadro 5 - Lista de Prospecção de informações para o desenvolvimento de produto para o
mercado/ projeto HIS.

Fonte: Projetos DanicaZipco (2012-2016).

4.3.3 Desenvolvimento Diretriz SiNAT.

Após as sondagens de mercado, a empresa decidiu contratar uma ITA em
São Paulo, para desenvolvimento e proposição da diretriz, uma vez que não havia
norma brasileira disponível para avaliação técnica do produto, ver seção 2.2.4.
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Conforme relatado na seção 2.2.4, apesar do caráter público da Diretriz, ela
deve ser financiada pelo interessado, individualmente, ou por associados e
interessados em sua publicação.
Para a viabilização econômica do projeto a empresa formou um grupo de
trabalho e financiamento, com diferentes formas de participação, ver Quadro 6.
Quadro 6 - Lista de participantes do grupo de elaboração Diretriz.

Fonte: elaborado pelo autor.

Durante a elaboração da minuta da Diretriz foi necessária a realização de
alguns ensaios pontuais para verificação de reação ao fogo dos painéis, simulação
do desempenho térmico e pesquisa sobre durabilidade dos materiais usados no
painel.
O início dos trabalhos de elaboração da minuta de Diretriz data de março de
2012 e a primeira submissão ao comitê SiNAT ocorreu em setembro de 2012.
Na primeira e segunda submissões, foram solicitados esclarecimentos
adicionais sobre o sistema e durabilidade dos componentes. A Diretriz recebeu
aprovação em fevereiro de 2014, em sua terceira submissão e transcorridos 18
meses do início do projeto.
A Diretriz foi publicada no site do programa como “Diretriz SiNAT nº10 Sistemas construtivos formados por painéis pré-fabricados de chapas delgadas
vinculadas por núcleo de isolante térmico rígido” ver, parcialmente, no Anexo I.
A empresa concluiu que o caráter radical da inovação, dificultou a aprovação
do comitê SiNAT, exigindo comprovações adicionais sobre a viabilidade do sistema.
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4.3.4 A coordenação de ensaios

A empresa realizou durante essa fase, aproximadamente, 32 ensaios de
caracterização de materiais, de produção própria e de terceiros, ainda não
ensaiados.
O coordenador da equipe era responsável por acompanhar e validar os
projetos de ensaios, acompanhar a produção e/ou aquisição das peças de terceiros
e validar a montagem do corpo de prova, antes da liberação para o ensaio.
Os materiais para ensaio somente eram liberados para produção após a
aprovação do projeto pelo responsável da ITA, designado para acompanhamento do
RTA.

A

aprovação

do

material

produzido

para

os

ensaios,

ficou

sob

responsabilidade do gerente geral da fábrica. O objetivo, segundo o coordenador,
era evitar falhas de produção e de remessa.
Apesar

do

controle,

verificou-se

durante

o

período

de

ensaios,

aproximadamente, doze repetições, sendo quatro devido à troca de material durante
o processo de produção. Exemplo: remessa de parafusos de fixação de fabricante
diferente do estabelecido no projeto, causando reprovação no ensaio de corrosão.

4.3.4.1 Sequência dos ensaios

Com relação a sequência dos ensaios, a decisão sobre o que fazer primeiro
foi tomada em conjunto com a ITA, em princípio a sequência respeitava o critério de
maior gargalo, potencial no sistema, criando, assim, uma ordem natural do maior
gargalo para o menor.
Entretanto, havia problemas de agenda em alguns laboratórios devido à
demanda e outros em virtude do tempo de duração do ensaio, dessa maneira a
sequência “lógica” era prejudicada, em detrimento do cronograma geral do projeto.
Os resultados negativos obtidos em alguns ensaios, como o ocorrido na
“verificação de impacto de corpo mole”, provocaram impacto no cronograma, pois foi
preciso rever a espessura do painel, mudando-a de 50 mm para 70 mm.
Esta mudança alterou diversas interfaces e colocou em risco parte dos
ensaios já realizados, sendo necessária nova avaliação da orçamentação do produto
final.
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4.3.4.2 Montagem dos corpos de prova para ensaio

A responsabilidade pela montagem, dos corpos de prova necessários para os
ensaios, foi de reponsabilidade do fabricante e/ou contratante do ensaio. Essa
medida visava evitar erros de montagem e comprometimento da qualidade do
ensaio.
Entretanto, durante as montagens, observou-se grande rotatividade de
empresas e montadores, causando problemas de qualidade na montagem e atraso
na conclusão do corpo de prova. Na maior parte das montagens a equipe contratada
conhecia o painel, mas não tinha experiência com a montagem do sistema
construtivo residencial.

4.3.4.3 Montagem do protótipo em escala real

A montagem do protótipo em escala real foi executada em área
disponibilizada pela ITA.
Observou-se que a equipe de montagem selecionada para o trabalho
desconhecia o sistema construtivo, causando problemas de montagem e
dificuldades no acabamento do protótipo.
Durante a montagem, ficaram evidentes as dificuldades de interpretação dos
projetos de montagem e a utilização, na prática, das soluções desenvolvidas para o
sistema e que seriam testadas pela primeira vez no protótipo.
Além da verificação do processo de montagem, alguns ensaios foram
realizados no protótipo e, quando necessário, repetidos em laboratório.

4.3.5 Avaliação técnica do sistema.

O relatório técnico de avaliação (RTA) é composto por resultados obtidos nos
ensaios de caracterização dos materiais e de desempenho dos sistemas, no caso de
paredes e cobertura. A avaliação técnica é baseada em análise de projetos,
execução de ensaios de caracterização e desempenho, acompanhamento da
execução de protótipos ou de obras em escala real.
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A aprovação da Diretriz SiNAT foi o ponto de partida para decisão e a
realização dos ensaios de caracterização do sistema construtivo. A equipe de
projeto foi, novamente, reunida para preparação e coordenação dos ensaios.
A

empresa

adicionou

à

equipe

um

técnico

de

montagem

para

acompanhamento dos ensaios e montagens dos protótipos, cada ensaio demandava
projetos de adaptação do sistema para os corpos de prova.
Segundo a empresa, o sistema construtivo submetido à avaliação foi o
mesmo implantado no projeto apresentado na Fase 2, com pequenas modificações
para atendimento aos requisitos da Diretriz SiNAT. Foi retirado do projeto o
fornecimento de portas e janelas, substituído por um contramarco para instalação de
caixilhos padrão de mercado. A mudança foi justificada como uma decisão
estratégica da empresa para eliminar itens de revenda no sistema.
Descreve-se, a seguir, em ordem cronológica o processo de avaliação técnica
do sistema e problemas enfrentados durante os ensaios.

4.3.5.1 Desenvolvimento do sistema construtivo.

Para efeito prático deste estudo, descrevem-se todas as etapas realizadas
pela empresa como parte do desenvolvimento do sistema construtivo, embora boa
parte das soluções já tivesse sido desenvolvida/discutida durante a criação do
sistema construtivo para Vila Residencial, abordado na Fase 2 deste capítulo.

4.3.5.1.1

Etapa de Projeto

a) Inovações realizadas durante a avaliação técnica.
Segundo a empresa, durante o processo de avaliação foi necessário alterar
projetos e introduzir novos componentes, quando o desempenho de um subsistema
ou componente não atendiam aos requisitos mínimos.
Durante o processo de avaliação foram observadas diversas intercorrências e
problemas, para este estudo foram selecionados apenas os que resultaram em
inovação no sistema.
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Sistema de vedação vertical – juntas entre painéis adjacentes
Um dos primeiros ensaios realizados, que indicavam um gargalo no sistema,
avaliava a estanqueidade entre painéis. A desconfiança estava relacionada à falta
de espaço para acomodação do selante e a impossibilidade de manutenção ao
longo da vida útil, ver Figura 27.
Após a realização do ensaio de verificação de sistema de vedação vertical
externa quanto à resistência à ação do calor e choque térmico e à estanqueidade à
água, verificou-se o não atendimento.
Na avaliação, após a desmontagem do corpo de prova, conclui-se que a
movimentação causada pelo choque térmico rompeu a barreira de selante e a
característica do painel impedia sua manutenção.
A equipe de inovação solucionou o problema desenvolvendo uma gaxeta
produzida em EPDM para aplicação entre os painéis. O EPDM atendia aos
requisitos de durabilidade e poderia proporcionar uma vedação vertical eficiente e
seca, ver Figura 28.
Após a produção em escala piloto e a realização de novo ensaio, a
estanqueidade entre os painéis foi solucionada, retomando-se a sequência de
ensaios.

Figura 27 - Croqui aplicação de selante
junta vertical.

Figura 28 - Croqui vedação vertical em
EPDM.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

Interface entre painéis e radier (elemento de fundação)
Outro gargalo bastante discutido pela equipe de projeto estava relacionado à
interface da parede e a superfície do radier. O projeto da Vila Residencial,
apresentada na Fase 2, já apresentava problemas nessa interface, causando a
necessidade de reparos após ocupação.
Apesar das alterações introduzidas no sistema de vedação para a
transposição, os ensaios atestaram sua ineficiência, ver Figura 29.
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Após os resultados parciais a equipe de trabalho era acionada para resolução
de problemas ou liberação de próxima fase.

Figura 29 - Croqui sistema de vedação Figura 30 - Croqui sistema de vedação.
parede.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

A Figura 30 mostra o croqui do sistema desenvolvido pela empresa e
aprovado na repetição do ensaio de estanqueidade da fachada.
b) Simulação de produção.
Foi relatado pela equipe de projetos que as inovações impostas por
reprovações durante a avaliação técnica pouco influenciavam o sistema produtivo da
empresa. Dessa forma não seria necessário simular a produção nessa fase.
c) Orçamentação.
Como relatado nas fases anteriores, a orçamentação do produto final
preocupava, severamente, os líderes do projeto. Pode-se verificar, durante o
desenvolvimento, inúmeros relatos de discussões sobre a viabilidade do projeto e
sua capacidade de entrada no mercado HIS.
O gestor do projeto alimentava, semanalmente, uma planilha, com as
alterações de custo impostas pela transposição e informava à diretoria responsável.
Segundo o coordenador da equipe, “os custos devem ser controlados com
rédea curta, senão criamos um monstro”, dessa maneira a empresa permitia a
inovação, mas mantinha o foco no produto final.

4.3.5.1.2

Etapa de Verificação

No caso da transposição, verificou-se que a fase de verificação foi realizada
durante o processo da avaliação técnica, uma vez que todos os testes de integração
da empresa ocorreram na Fase 2.
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4.3.5.1.3

Descrição do sistema

Durante essa fase a equipe de projeto dedicou-se a desenvolver os
documentos necessários para aprovação do DATec. Ver Quadro 7, que contém a
lista dos documentos desenvolvidos.
A elaboração desses documentos permitiu à equipe ajustar os procedimentos
antes da auditoria, de fato. A transcrição das práticas de montagem de forma
ordenada e lógica mostrou-se bastante complexa e consumiu parte significativa da
equipe. Embora muitos dos procedimentos estivessem sendo adaptados de outros
sistemas da empresa, a linguagem e o atendimento à regulação deveriam ser
ajustados.

Quadro 7 - Documentos controle de qualidade.
Lista de Documentos providenciados:
1.
Especificações técnicas do produto
2.
Procedimentos de produção, instalação ou execução
3.
Projeto executivo do produto inserido no projeto da edificação
4.
Projeto para montagem
5.
Procedimentos de controle de recebimento de materiais e componentes
6.
Procedimentos de armazenamento dos insumos e do produto na fábrica e no
canteiro de obra
7.
Procedimentos de controle de execução, de instalação, aplicação e montagem
8.
Procedimentos para ações corretivas e oportunidades de melhorias
9.
Manual Técnico de uso e manutenção do produto inovador
Fonte: Adaptado de regulamento SiNAT, Brasil (2017).

4.3.6 Auditorias

Conforme descrito no Capítulo 2, após o processo de avaliação técnica, foram
realizadas auditorias em fábrica e na obra com a finalidade de verificar a qualidade
dos processos de fabricação e de montagem, bem como a conformidade do manual
de montagem e dos documentos de transferência de tecnologia.
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4.3.6.1 Sistema produtivo

Segundo a equipe responsável pelo projeto, as auditorias da qualidade no
processo de fabricação transcorreram sem apontamentos graves.
Os itens apontados com “pontos a melhorar”, diziam respeito à rastreabilidade
dos insumos utilizados na produção, principalmente, devido à corresponsabilidade
do fabricante do insumo, para assegurar a vida útil do sistema.
A empresa informou que já havia o procedimento de rastreabilidade, mas
apenas de forma reversa, mas nesse caso seria necessário utilizar no produto HIS,
apenas produtos de fornecedores pré-selecionados. A exemplo de fornecedores de
aço alumínio-zinco que garantiam as especificações utilizadas para cálculo da vida
útil do produto
A empresa, então, foi informada de que o sistema produtivo da fornecedora
de insumos está certificado pela ISO 9001:2008.
A unidade fabril da empresa é localizada em Aparecida do Taboado-MS e a
auditoria, realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), ocorreu durante
a produção dos materiais destinados à obra, selecionados para auditoria técnica em
obra.

4.3.6.2 Auditoria técnica em obra

Após a avaliação técnica do sistema, a empresa decidiu dividir a auditoria em
duas fases, primeiro seria proposto o DATec para o sistema de cobertura e,
posteriormente, para o sistema construtivo completo.
O sistema de cobertura desenvolvido permitia sua instalação em projetos com
paredes convencionais, eliminando o uso de lajes e forros.
Dessa maneira, foi executado, em Catanduva-SP, o primeiro lote para
auditoria técnica inicial em obra.
O empreendimento objeto da auditoria era constituído por três unidades
térreas isoladas com, aproximadamente, 42 m 2 de cobertura, construídas com
paredes pré-moldadas, mistas de concreto e tijolos cerâmicos.
O sistema de cobertura a ser avaliado incluía telhas termo acústicas, estrutura
metálica para apoio da cobertura, fixações, vedações e acabamentos.
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A montagem das três unidades, foram divididas em três etapas, como segue;
1. primeira unidade: sem a presença de auditores, para teste da solução e
eventual correções;
2. segunda

montagem:

com

auditores

e

as

com

correções

já

implementadas; e
3. terceira montagem: com correções dos pontos indicados na auditoria.
Dessa forma, as falhas de montagem indicadas pela auditoria, durante a
segunda unidade, foram corrigidas e demonstradas na terceira montagem.
Os pontos mais graves observados durante a auditoria foram a deficiências
encontradas nos documentos de qualidade, como:
a) inexistência de procedimento para recebimento e armazenamento de
material;
b) manual de montagem incompleto e;
c) manual de manutenção e operação do sistema.
A equipe buscou, junto a outros fabricantes de produtos inovadores, modelos
de controle já aprovados em DATec e, após a revisão, foram reapresentados para
os auditores.

4.3.7 Análise e fechamento Fase 3

A equipe selecionada para trabalhar na transposição do sistema exposto na
Fase 3, praticamente, foi a mesma das fases 1 e 2. Porém, foram observadas
dificuldades no engajamento dessa equipe. Tal comportamento ficou evidenciado
pela dificuldade de reunir a equipe para discutir soluções para os obstáculos
encontrados no período de avaliação.
Durante conversa com o responsável pela engenharia da empresa, a
dispersão da equipe foi justificada pela necessidade de atender, primeiramente, os
clientes reais e, depois, os projetos internos.
Os principais fornecedores da indústria de materiais, indicados no Quadro 4,
relacionados ao desenvolvimento do novo produto e objeto da Fase 3, deste estudo
de caso, contatados durante a prospecção, negaram o comprometimento com a vida
útil de seus materiais. Tal comportamento obrigou a empresa, a buscar novos
fornecedores e a securitização do risco.
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Outro ponto que chamou a atenção foi a demora para aprovação da Diretriz,
quando questionado sobre o assunto, o coordenador do projeto observou:
Fizemos tudo conforme o regulamento do SiNAT, contratamos a ITA
com maior reputação no mercado, usamos dinheiro próprio e mesmo
assim levamos 18 meses para aprovação da Diretriz. (próprio autor).

Este fato causou grandes discussões internas quanto à viabilidade do projeto,
sendo necessárias várias complementações de orçamento.
Outros pontos polêmicos relatados pela empresa foram as mudanças de
regras no SiNAT durante o processo de avaliação técnica e a prospecção de
mercado. A empresa foi informada que, após a emissão do RTA, automaticamente,
seria concedida a autorização para financiamento do primeiro lote. Entretanto, após
a mudança da regra foi necessário buscar empreendimento não financiado pela
Caixa econômica federal para viabilizar sua implementação.
Nota-se na Fase 2 a adoção, mesmo que parcial, de metodologia para o
desenvolvimento do sistema construtivo da Vila Residencial, tal fato evidencia-se na
organização da equipe e preocupações referentes ao uso do novo projeto.
Apesar das preocupações com segurança exigidas na Fase 1, não havia a
preocupação dos projetistas com detalhes como: fixação de armários, cortinas,
televisões e etc. O ambiente a ser construído permitia um ambiente rústico e com
acabamento simples.
A inclusão de um calculista durante o processo de desenvolvimento também
foi uma inovação na empresa, fato que agregou mais segurança aos projetistas.

4.4 Conclusões do estudo de caso

Verifica-se durante a análise das fases 1 e 2 uma mudança de
comportamento da equipe e da empresa, face às dificuldades de projeto e produção
da fase 1. A introdução da metodologia MPSConst, organizou o projeto da casa
descrita na fase 2, mitigando desperdícios e viabilizando a industrialização não
alcançada nos canteiros, da fase 1.
Outro benefício relatado pela equipe de desenvolvimento, foi a disseminação
de novos procedimentos e produtos para outros segmentos da empresa,
melhorando a performance e resultado de outras linhas de produto, principalmente
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na fase 2 e apesar dos ganhos relatados não havia uma mensuração financeira
destes benefícios
Vale ressaltar que, apesar dos resultados satisfatórios alcançados pelo
produto na Avaliação Técnica a empresa desistiu de continuar no processo de
obtenção do Datec. Os principais motivos foram; a) mudança de política na CEF –
Caixa Econômica Federal - para aprovação de produtos inovadores para o programa
MCMV e; b) a grave recessão do setor de infraestrutura que reduziu
significativamente o potencial de vendas. Além da dificuldade encontrada no
entendimento e desenvolvimento de procedimentos de controle para todo o
processo de produção de uma habitação, inclusive para a fase de manutenção e
assistência técnica.
Outro fator relevante observado durante o desenvolvimento foi a dispersão da
equipe mobilizada para fase 3, devido ao alargamento do prazo verificado para
aprovação da Diretriz e realização dos ensaios.
Também foi observado durante o estudo a inexistência de uma análise de
riscos mais detalhada do projeto, principalmente de sua viabiliade econômica e
mercadológica. Considerando que as alterações de especificações, exigidas durante
a avaliação técnica, aumentaram significativamente os custos e a complexidade do
produto.
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5 ROTEIRO PARA APROVAÇÃO DE PRODUTOS INOVADORES PARA HIS NO
BRASIL.

Como visto nos capítulos 3 e 4 o desenvolvimento de produtos e sistemas
construtivos inovadores é um tema complexo, amplamente discutido no mundo
acadêmico e empresarial.
Neste capítulo é apresentada uma sugestão de roteiro a ser seguido para
desenvolvimento e aprovação de novos produtos e/ou sistemas construtivos para o
mercado HIS no Brasil.
A Figura 31, propõe a divisão do processo de aprovação de produtos
inovadores para HIS, em cinco grandes grupos.
1. análise da viabilidade técnica e econômica do novo produto;
2. definição da equipe de projeto;
3. seleção da ITA;
4. avaliação técnica do produto e;
5. comercialização do produto.
Essa divisão visa chamar a atenção para os pontos importantes que devem ser
analisados e executados durante o processo de aprovação.
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Figura 31 - Fases do desenvolvimento de produto inovador.

Fonte: elaborado pelo autor.

Também nessa fase sugere-se o uso da metodologia MPSConst, como principal
ferramenta para o desenvolvimento do produto. Porém, somou-se a ela, durante a fase
de avaliação técnica do produto um método adaptado ao programa SiNAT,
apresentado aqui como um roteiro.

5.1 Viabilidade técnica e econômica do novo produto.

Essa fase pode ser viabilizada, internamente, ou com uso de consultorias
especializadas no assunto, vale ressaltar que é de suma importância o envolvimento de
profissionais ligados às produções industrial e de edifícios, principalmente, quando o
proponente for da indústria de materiais.
Identificação das exigências regulatórias e do setor da habitação.
Sugerimos que a decisão de seguir com o desenvolvimento de um produto seja
tomada de forma bastante criteriosa, evitando desperdício de tempo e de recursos.
As exigências de desempenho para edifícios habitacionais, preconizado pela
NBR 15.575, estão provocando mudanças na maneira de projetar e construir no Brasil.
Empreendedores e construtores estão buscando conhecimento e parcerias para
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atender a essas exigências, apesar disso a indústria de materiais, com algumas
exceções, passa ao largo dessa discussão.
O desenvolvimento de novos produtos, destinados ao mercado habitacional, terá
que, obrigatoriamente, mostrar atendimento aos requisitos de desempenho. Dessa
maneira, a indústria de materiais e sistemas será obrigada a fazer pesquisas e realizar
ensaios, visando gerar e mostrar informações sobre o desempenho do produto.
O Quadro 8 sugere um checklist mínimo a ser utilizado para avaliar a viabilidade
do novo produto ou sistema, contemplando três grupos subdivididos em quatro e seis
eixos de avaliação, respectivamente.
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Quadro 8 - Checklist avaliação inicial.

Fonte: elaborado pelo autor.
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O checklist deve ser preenchido pelo responsável pelo desenvolvimento de
novos produtos, o objetivo principal é verificar, de forma rápida, quais os requisitos
mínimos a serem atendidos.
a) Eixos verticais:


normas/legislação: devem ser apontadas as normas e legislação que

regulam o produto ou sistema construtivo e seus componentes;


principais requisitos (Gargalos): após levantamento devem ser listados os

principais gargalos, ou seja, dificuldade para atendimento da regulamentação;


formas de avaliação: descrever como esses requisitos podem ser

avaliados. Ex: ensaios, análise de projeto, documentação, simulações e etc.;


responsável: quem é responsável pela avaliação, a empresa ou o

fornecedor da matéria prima ou produto e;


atendimento: ações necessárias, Custos e comentários: Campos

destinados a controle de ações e passos do projeto
b) Eixo Horizontal.
No eixo horizontal, dividimos a tabela em dois grupos como segue:
1) Grupo Regulação.
Deve-se pesquisar, profundamente, a regulamentação existente e o impacto
sobre o produto em desenvolvimento, o fato de o produto atender a uma norma
prescritiva não assegura o atendimento aos requisitos da norma de desempenho.


Norma especifica do material: sugere-se a listagem de normas ou

regulamentos nacionais e/ou internacionais que regulam a produção e a qualidade
do componente e/ou sistema, estudos acadêmicos e ensaios já realizados;


desempenho: conforme descrito no Capítulo 2, a edição da NBR 15.575

muda o sentido da avaliação, partindo dos requisitos do “usuário” para os requisitos
dos componentes e sistemas. Dessa maneira, é necessário cruzar requisitos de
desempenho com requisitos de qualidade por componente.


Diretriz SiNAT: deve-se pesquisar, no Site do PBPQ-H, sobre a existência

de diretriz para o produto ou similar, isso pode ajudar a avaliar a possibilidade de
aprovação do produto ver Capítulo 2.
2) Grupo garantias legais.
A avaliação de garantias a que a empresa estará sujeita, caso aprove seu
produto junto ao SiNAT e, consequentemente, seu lançamento ao mercado, é
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fundamental para avaliação econômica do sistema e/ou do produto. Desta maneira,
deve-se consultar, formalmente, fornecedores e parceiros.
As garantias legais são, facilmente, identificáveis no mercado de construção
civil quando da aquisição de um material isolado, diferente da venda de sistemas
construtivos, quando a cadeia é responsável, solidariamente, e deve fazer parte da
vida útil da edificação.
Grupo cálculo da vida útil de Projeto (VUP)
Como já exposto no Capítulo 2, a VUP de um sistema ou produto deve
constar nos projetos e manuais de uso e operação do produto.
Deve-se explorar as informações de vida útil do projeto de maneira
sistemática com fornecedores, a fim de assegurar a sustentabilidade do sistema.
Lembrado que a aprovação depende da comprovação e possiblidade de
manutenção dos componentes utilizados no sistema.
A pré-avaliação deve ser utilizada para subsidiar a decisão de seguir, ou não,
com o desenvolvimento do produto para o seguimento de habitação.
Nesse ponto, os gargalos identificados devem ser explorados, avaliados e
precificados pelo proponente a fim de subsidiar a avalição econômica do produto.
Toda a documentação gerada nessa fase deve ser catalogada e armazenada,
adequadamente, pois serão de grande valor nas próximas etapas do projeto.

5.1.1 Análise de dados coletados e identificação dos gargalos existentes

Após a coleta e o levantamento de informações é necessário analisar os
dados coletados para cada um dos componentes e/ou sistema. A análise deve ser
isenta e baseada em ensaios que podem ser realizados, individualmente, e/ou pelo
fornecedor do produto inovador.
Norma específica do material.
As normas destinadas a disciplinar a produção de um material específico são
o ponto de partida para a análise dos componentes, todavia, a inovação de materiais
pode inviabilizar o uso de uma norma específica, sendo necessário buscar normas
internacionais ou estrangeiras sobre o assunto, abrindo-se a possibilidade de
proposição de Diretriz, ver Capítulo 2.
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Um dos objetivos dessa análise é encontrar os gargalos de performance do
produto analisado e a correta avaliação da possibilidade de resolvê-los.
Norma de aplicação do produto.
Verificar a existência de norma de aplicação e/ou projeto para o produto
inovador e analisar se a forma de uso proposta é coberta pela norma existente. Em
caso de não atendimento deve-se apontar o gargalo para análise, em conjunto, com
outros requisitos.
Desempenho.
Segundo a NBR 15.575, o desempenho é resultado das necessidades do
usuário e para uma análise eficiente é necessário conhecer o suposto cliente do
novo produto e obter dados quanto ao nível de atendimento aos requisitos serão
exigidos para o projeto.
Diretriz SiNAT.
A existência de Diretriz para materiais correlatos, e/ou sistemas semelhantes,
deve ser considerado na análise, principalmente, quando o componente ou sistema
for identificado como gargalo para aprovação. Essa informação deve ser explorada
no momento de contratação ITA que fará a avaliação técnica.
Avaliação de garantias legais e vida útil.
Conforme explanado no Capítulo 2, as garantias de desempenho, vida útil e
procedimento de manutenção são de responsabilidade final do construtor e devem
ser repassadas, de forma bastante clara, para a indústria de materiais.
Durante a análise inicial deve-se levar em conta a viabilidade do sistema,
considerando a vida útil projetada, o desempenho durante a vida útil e a manutenção
necessária para o alcance da vida útil. Desequilíbrios em qualquer um desses
fatores, podem inviabilizar a avaliação positiva do produto ou sistema.

5.2 Selecionar ITA

A seleção da instituição técnica avaliadora (ITA), detalhada no Capítulo 2,
deve ser decidida com critérios técnicos. A escolha deve começar obtendo-se no site
do SiNAT, a lista de ITA’s credenciadas para avaliação técnica, ver Quadro 9 - Lista
de ITAS.
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No site do PBPQ-H, no programa SiNAT, é possível identificar as ITAs ativas
e suas especialidades. No

Quadro 9 estão indicados: nome, região e serviço credenciado. Os dados

podem ser atualizados no site http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php.
Quadro 9 - Lista de ITAs.
ITA

UF

Município

Inovador

ITEP

PE

Recife

x
x

x

x

x

x

x

TECOMAT

PE

Recife

LACTEC

PR

Curitiba

UNISINOS

RS

São Leopoldo

TESIS

SP

SP

SC

Criciúma

SP

Santa Gertrudes

SP

São Paulo

SENAI
CCB
EGIS

Convencional

DATEC ATIVO

034-FORTLEV

x
x

x
x
012D-PRECON
020c-TECVERDE
021B-MOREFÁCIL

IFBQ

SP

São Paulo

x

x

023A-CASA EXPRESS
026A-TECNOMETA
032-ALTIARE
033-ARGAMONT
036-CONTEMPLA
008b-JETCASA

IPT

SP

São Paulo

x

x

024B-DPB
014B-SAINTGOBAIN
035-MRV

CONCREMAT

SP

São Paulo

x

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de site SiNAT, Brasil (2017).

O responsável pela contratação deve avaliar os seguintes pontos:
a) a experiência da ITA na proposição de Diretrizes e/ou DATec de produtos
correlatos ao desenvolvido;
b) se tem laboratório próprio ou convênio com laboratório acreditado pelo
Inmetro e;
c) corpo técnico capacitado para avaliação do produto em questão.
Todo o processo deve começar com um orçamento detalhado de todas as
fases da avaliação, ensaios necessários, prazo para execução da avaliação e prazo
para ensaios.
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5.3 Proposição de Diretriz SiNAT

Após a análise dos dados é possível determinar a necessidade de proposição
de uma diretriz junto ao SiNAT.
Conforme exposto no Capítulo 2, a Diretriz é um documento que estabelece
as diretrizes técnicas para avaliação de um produto não coberto pela normalização
nacional. Um dos principais objetivos da Diretriz é tornar transparente os requisitos,
critérios e métodos de avaliação e, também, permitir que as avaliações técnicas
sejam homogêneas, independente da ITA que a está conduzindo. Importante
observar que a Diretriz não é para um produto específico daquele fornecedor, mas
para uma família de produtos com características similares.
A proposição de uma diretriz começa com a seleção e contratação de uma
ITA, os critérios de seleção devem ser os mesmos utilizados na seção 2.4
A lista com histórico de diretrizes, revisões e respectivas datas da última
publicação encontram-se no Quadro 10.
Para o desenvolvimento da diretriz deve-se formar um grupo multidisciplinar
e, se possível, com a participação do setor (associações) e de outros fabricantes
com sistemas similares. Os arranjos de grupo, com a participação de associações de
produtores ou mesmo a formação de grupo com os principais fornecedores do
sistema construtivo, ajudam no desenvolvimento da Diretriz e sua futura aprovação.
O processo de aprovação de uma diretriz SiNAT passa pelas seguintes fases:
a) verificação junto ao Comitê Técnico se já existe diretriz análoga em
desenvolvimento em outra ITA;
b) elaboração de minuta da Diretriz na ITA contratada;
c) discussão dessa minuta com o setor envolvido;
d) submissão ao Comité Técnico SiNAT e;
e) submissão à Comissão Nacional.
Em cada uma dessas fases podem ser solicitadas comprovações, visitas
técnicas e estudos mais detalhados. Por esse motivo, não há prazo definido para
aprovação, reforçando a necessidade de vasta documentação e pesquisa que o
grupo formado para desenvolvimento da Diretriz precisa reunir, a fim de dirimir
dúvidas no processo de aprovação.
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Quadro 10 - Lista de diretrizes publicadas SiNAT.
Nr
Diretriz
SiNAT

Ver

Ano

001

03

2016

002

02

2016

003

02

2016

004

01

2017

005

02

2017

006

01

2016

007

01

2014

008

02

2017

009

01

2016

010

2014

011

2014

012

2017

013

2018

Objeto
Diretriz para Avaliação Técnica de paredes estruturais de concreto moldadas no local
(Concreto Leve ou Concreto Reforçado com Fibra de Vidro)
Sistemas de paredes integrados por painéis pré-moldados de concreto ou mistos para
emprego em edifícios habitacionais
Diretriz para Avaliação Técnica de Sistemas construtivos estruturados em perfis leves de
aço zincado conformados a frio, com fechamentos em chapas delgadas (Sistemas leves tipo
Paredes estruturais constituídas de painéis de PVC preenchidos com concreto (Paredes de
concreto com formas de PVC incorporadas)
Sistemas construtivos estruturados em peças leves de madeira maciça serrada, com
fechamentos em chapas (Sistemas leves tipo "Light Wood Framing")
Argamassa inorgânica decorativa para revestimentos monocamada
Diretriz para Avaliação Técnica de telhas plásticas para telhados
Alvenarias de blocos de gesso para vedações verticais internas sem função estrutural
Sistema de vedação vertical externa, sem função estrutural, multicamadas, formado por
perfis leves de aço zincado e fechamentos em chapas delgadas com revestimento de
Diretriz para Avaliação Técnica de Sistemas Construtivos Formados por Painéis Préfabricados de Chapas Delgadas Vinculadas por Núcleo de Isolante Térmico Rígido.
Diretriz para Avaliação Técnica de Paredes, moldadas no local, constituídas por
componentes de poliestireno expandido (EPS), aço e argamassa, microconcreto ou concreto
Reservatórios modulares de placas de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV) para
armazenamento de água potável
Tubulações corrugadas de polietileno contendo polietileno de alta densidade reciclado
para microdrenagem de áreas internas de empreendimentos residenciais e comerciais.

Fonte: Desenvolvido pelo autor com dados site SiNAT, Brasil (2017).

Alguns cuidados devem ser tomados para evitar a rejeição da Diretriz pelo
comitê técnico e Comissão Nacional:
a) o grupo formado deve ser representativo do mercado, evitando o
direcionamento para um único fabricante; e
b) o grupo deve estar disposto a subsidiar a Diretriz com informações
confiáveis e sua comprovação.
Após aprovação a Diretriz é publicada no portal SiNAT e passa a ser um
documento regulador daquele produto em âmbito nacional.
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5.4 Avaliação técnica passo a passo

5.4.1 Formação das equipes de desenvolvimento - interna e externa

Conforme descrito no Capítulo 3 deste trabalho, a formação de equipe de
trabalho é um caminho crítico para aprovação do novo produto, sua formação deve
garantir uma cobertura técnica e conhecimento sobre o produto do proponente.
Durante o processo de aprovação podem ser necessárias contratações de
consultores e/ou técnicos temporários para atividades que não fazem parte do dia a
dia da indústria, a exemplo do calculista de estruturas.
Na formação da equipe, mesmo que multidisciplinar e distribuída em diversas
localidades da empresa, é importante escolher um coordenador com trânsito na
direção da empresa.
Dependendo da natureza da aprovação e havendo necessidade de
desenvolvimento durante o projeto, é importante estabelecer um fluxo de
informações que garanta o alinhamento do conhecimento e dos objetivos dentro da
equipe.
Processos de avaliação técnica podem ser demorados e bastante
desgastantes, o envolvimento da alta direção da empresa e seu engajamento é de
primordial importância em decisões de investimento.

5.4.2 Seleção de Fornecedores

O processo de avaliação técnica demanda um volume significativo de
informações sobre os componentes utilizados no produto e/ou sistemas.
A equipe deve selecionar fornecedores, construtores e parceiros a fim de
obter, o máximo possível, dados e comprovação dos sistemas e produtos. A
disponibilização, por um fornecedor, de um laudo válido pode economizar tempo e
dinheiro para o projeto.
Deve-se comunicar, de forma bastante clara, para os fornecedores e
parceiros as implicações de vida útil e garantia para os produtos oferecidos.
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Lembre-se que a caracterização dos componentes de terceiros, faz parte da
avaliação técnica e será custeada pelo contratante.
Coletar informações com possíveis clientes do novo sistema e/ou produto
construtivo oferece um entendimento amplo dos aspectos inerentes ao ambiente
construído. Conforme visto no Capítulo 3, somente 18 % dos produtos
desenvolvidos pela indústria de materiais, sem a colaboração de construtoras, é
adotado pelo mercado. Como recomendado na análise prévia, é de extrema
importância estabelecer vínculos com fornecedores e parceiros durante a avaliação
técnica, pois os componentes avaliados ficarão atrelados ao sistema avaliado. Se
possível deve-se desenvolver mais de um fornecedor para os componentes
utilizados, lembrando que todos devem ser avaliados.

5.4.3 Planejamento e realização de ensaios

O planejamento dos ensaios consiste em criar uma ordem lógica para sua
realização, deve-se criar um cronograma com as etapas bem definidas, subdivididas
por gargalos identificados no produto/sistema construtivo.
Caso a reação ao fogo dos elementos de fachada seja identificada com um
gargalo, tais ensaios devem ser priorizados. Uma modificação na composição dos
materiais acarreta desperdício de ensaios feitos anteriormente.
Outro ponto de atenção é quanto à produção e à montagem dos corpos de
prova destinados ao ensaio, devendo-se tomar os seguintes cuidados:
a) estudar, exaustivamente, o ensaio antes de projetar e produzir o material
para ensaio;
b) aprovar o projeto do corpo de prova com técnico responsável da ITA
escolhida para realização dos ensaios;
c) certificar-se de que o produto, objeto do ensaio, tenha sido produzido com
material fornecido pelos parceiros selecionados;
d) identificar todos os componentes, permitindo a conferência e a
rastreabilidade do lote produzido ou adquirido;
e) selecionar a equipe de montagem com experiência no produto e com
acompanhamento de um membro do grupo de desenvolvimento;
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f)

produzir e/ou adquirir material suficiente para duas ou mais montagens,

evitando prolongamento de prazo e eventual perda de agenda do ensaio e;
g) não permitir improvisações durante a montagem do corpo de prova.

5.4.4 Montagem do protótipo

A construção de um protótipo tem diversos objetivos, como entender o
procedimento de montagem e suas sequências, identificar problemas relativos à
“construtibilidade” (dificuldade em executar detalhes construtivos, por exemplo), a
realização de ensaios e testes de produtos in loco, bem como a avaliação do
comportamento do produto instalado ao longo do tempo. Por isso, geralmente os
protótipos ficam expostos ao envelhecimento natural por um período mínimo de 02
anos.
Assim, preferencialmente, deve-se montar o protótipo em ambiente fornecido
pela ITA, isso evita deslocamentos da equipe da ITA e maior agilidade na avaliação.
O projeto do protótipo deve ser em escala real, mas com área reduzida de
construção, ele deve ter uma amostra de todas as interfaces e componentes que
serão utilizados.
Os pontos de atenção são os mesmos recomendados no item anterior,
acrescentando-se os seguintes itens:
a) estudar, exaustivamente, os ensaios antes de projetar e produzir o
material para protótipo;
b) aprovar o projeto do protótipo com técnico responsável da ITA;
c) certificar-se de que o produto, objeto do ensaio, tenha sido produzido com
material fornecido pelos parceiros selecionados;
d) identificar todos os componentes, permitindo a conferência e a
rastreabilidade do lote produzido ou adquirido.
e) selecionar equipe de montagem com experiência no produto e com
acompanhamento de um membro do grupo de desenvolvimento;
f)

produzir e/ou adquirir peças sobressalentes, evitando prolongamento de

prazo e eventual perda de agenda do ensaio;
g) não permitir improvisações durante a montagem do protótipo e;
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h) durante a produção e/ou aquisição de materiais para montagem de
interface, deve-se consultar o fabricante e/ou empresa especializada, como, por
exemplo, na montagem de um radier ou parede em outro material.

5.4.5 Análise de resultados

A análise dos resultados será apresentada pela ITA e classificada conforme
NBR 15.575 e a Diretriz SiNAT correspondente:
a)

satisfatório: atende à NBR, norma e projeto estrutural;

b) parcialmente satisfatório: possui restrições de uso ou não conformidade
de parte dos componentes do sistema e;
c) não satisfatório: falha de produto ou componente durante os ensaios.
De posse do relatório é possível avaliar se o problema encontrado foi
decorrente de problemas de qualidade e/ou inerentes ao produto, nesse ponto é
necessário responder as seguintes perguntas:
a) Os componentes de terceiros estavam em conformidade com projeto?
b) O material produzido pela empresa seguiu os requisitos de qualidade e
características do produto desenvolvido para o projeto?
c) Houve negligência na montagem?
d) A não conformidade é passível de correção e seu custo é viável?
Após o entendimento dessas questões, é possível decidir a viabilidade da
revisão dos produtos ou sistemas ou suas partes. Vale ressaltar que o relatório de
avaliação mostrará a evolução do sistema e a resolução dos problemas.

5.4.6 Manual Técnico de montagem uso e operação do sistema

A produção do manual da qualidade é obrigatória para obtenção do DATec,
segundo o regimento do SiNAT e descrito Artigo 23º e deve conter os seguintes
itens:
a) informações sobre produção;
b) dimensionamento;
c) execução ou instalação em obra;
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d) qualidade dos componentes e da montagem;
e) manual de uso e operação e;
f)

indicadores de desempenho.

O manual também será objeto de avaliação técnica, devendo ser aprovado
pela ITA.

5.4.7 Documentos de transferência de tecnologia

O contrato de transferência de tecnologia é obrigatório quando o detentor do
DATec concede ou comercializa o produto para terceiros, seu conteúdo técnico deve
exigir os procedimentos de montagem e manutenção descritos no manual objeto do
item 5.4.6.
Normalmente, é exigido um monitoramento por terceiros do cumprimento dos
procedimentos.

5.4.8 Montagem do primeiro lote em campo

A montagem do primeiro lote em campo, deve seguir os mesmos
procedimentos da montagem do protótipo, nesse momento é preciso provar para os
auditores que a montagem com qualidade é viável. A seguir estão listados os pontos
de atenção:
a) em caso de transferência de tecnologia para a construtora, é importante
treinar e montar conjuntamente;
b) considerar a montagem mínima de três unidades e montar a primeira sem
a presença dos auditores;
c) no caso de dificuldades nas interfaces e/ou montagem: corrigir, alterar e
consertar para próximas unidades;
d) as interfaces com outros sistemas construtivos costuma ser o principal
motivo de não conformidades e;
e) o

cuidado

com

componentes

dever

ser

demonstrado,

desconfiança do auditor quanto à origem e qualidade dos componentes.

evitando
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5.4.9 Auditoria Técnica no âmbito do SiNAT

As auditorias técnicas, no âmbito do SiNAT, são realizadas pela ITA antes e
depois da concessão do DATec e são divididas em: auditoria técnica inicial e
auditorias técnicas periódicas.
Todos os procedimentos e pontos a serem auditados estão descritos em
Brasil (2017) que é uma cópia do Procedimento para realização de auditorias
técnicas no âmbito do SiNAT, da Portaria nº 345, de 3 de agosto de 2007, que
institui o SiNAT. Sugere-se consulta ao site do programa antes do início dos
trabalhos para verificar se existem atualizações.
Resumidamente, as auditorias realizadas antes da obtenção do DATec são:
Auditoria técnica inicial:
a) no processo de fabricação;
b) na obra e;
c) no processo de montagem.

5.4.10 Solicitação do DATec

Após a finalização do RTA e a resolução das pendências encontradas ao
longo do processo, é possível solicitar a aprovação do DATec, o que será feito pela
ITA responsável pela avaliação técnica.
Elaboração do DATec e submissão
O documento que demonstra o potencial técnico do produto, o DATec, será
elaborado contendo dados e resultados das avaliações e das auditorias técnicas. Tal
documento é submetido às instâncias do SiNAT para análise e aprovação.
Importante observar que exigências feitas pelo SiNAT devem ser atendidas pelo
fornecedor (detentor do produto).
Após sua aprovação o DATec é publicado no site do SiNAT.
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5.5 Comercialização

A fase de comercialização será viabilizada somente após a emissão do
DATec, permitindo à empresa comercializar o sistema ou produto, quando o
empreendimento é financiado pelo Governo. Como já descrito no Capítulo 2 o
DATec é um documento de uso, exclusivo, do fabricante ou licenciado indicado nos
termos de transferência de tecnologia.
Ainda conforme o SiNAT, a garantia advinda do mau uso do sistema é de
responsabilidade do detentor do sistema e/ou produto, respeitando-se os limites das
garantias legais e de vida útil do sistema ou produto.
O DATec tem validade determinada no processo de aprovação e deve ser
renovado ao final desse período, para a revalidação a ITA realiza auditorias técnicas
periódicas.
Auditorias técnicas periódicas
As auditorias técnicas periódicas devem ser realizadas:
a)

nas obras em execução e finalizadas e;

b)

na distribuição e revenda, para casos em que os itens serão

comprados de terceiros.
As auditorias periódicas serão utilizadas no momento de renovação do DATec
e

devem

seguir

periodicidade

mínima

do

regimento

e

adicionais,

caso

recomendadas pelo DATec.
Monitoramento de obra
Nos casos de transferência de tecnologia, sugere-se a criação de
mecanismos de monitoramento dos procedimentos de montagem, registrando falhas
e indicando correções melhorias nas práticas do produto e/ou sistema.
Melhoria continua
O procedimento de renovação do DATec é o momento propício para
introdução de aprimoramentos, mudando procedimentos e produtos. As alterações
deveram ser comprovadas por simulação, ensaio e testes de campo. Antes de
quaisquer mudanças deve-se repetir a análise de viabilidade do produto e verificar
as implicações no produto final.
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5.6 Gerenciamento de riscos
Durante o desenvolvimento do produto deve-se avaliar os riscos criados ou
modificados durante a execução de cada uma das fases do roteiro. As modificações
impostas ao produto, devido ao não atendimento de especificações, pode inviabilizar
sua comercialização e ou uso.
A Figura 31 mostra que o gerenciamento de riscos envolve todo o projeto, a
metodologia e a definição de parâmetros devem ocorrer antes do início do projeto,
caso contrário pode-se incorrer em riscos para o negócio, causando prejuízo
financeiro e descrédito técnico da equipe e da empresa.

5.7 Conclusões

Como verificado nos capítulos 2 e 3, o desenvolvimento de produtos
inovadores é uma tarefa árdua e imprescindível para a sobrevivência das empresas
e no setor da construção civil não é diferente.
O roteiro descrito neste capítulo descreve, detalhadamente, os passos
necessários para obtenção de um RTA e auxilia a indústria no desenvolvimento de
produtos (componentes ou sistemas construtivos).
A grande maioria da indústria de materiais, desconhece o processo de
aprovação de produtos inovadores no SiNAT, como consequência produtos e
soluções inovadoras ficam distantes do mercado HIS, os setores envolvidos devem,
sistematicamente, fomentar essa prática a fim de promover a evolução do ambiente
construído.
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

O trabalho apresentado atende aos objetivos proposto, pois apresenta as
informações essenciais sobre o processo de aprovação de um produto inovador
junto ao SiNAT. Tais informações também são apresentadas em ordem cronológica
que cada passo, ou atividade, precisa ser realizada.
Também é possível concluir, em razão dos resultados desse trabalho, que a
indústria de materiais de construção carece de investimentos que estimule o
desenvolvimento e a implantação de produtos inovadores. Além da carência de
investimentos, existem também outras questões externas ou internas à indústria que
precisam ser amadurecidas e incorporadas em um processo de desenvolvimento de
produto. Resumem-se algumas:
a) dificuldades para efetivar a integração entre a indústria e o construtor, seja
na implantação do produto no canteiro de obras, seja na ação setorial junto aos
entes federativos. Além disso, existe a resistência do construtor em utilizar produtos
inovadores, sob a justificativa que será ele o único responsável pela garantia pós
entrega da obra; o que não é verdade, visto a corresponsabilidade existente do
detentor do produto.
b) entendimento que o produto inovador para HIS precisa estar inserido em
seu próprio modelo de negócio, visto que as interfaces com o mercado, as
corresponsabilidades envolvidas, os agentes intervenientes, a comercialização, a
regulamentação, os parceiros, entre outros, são diferentes do tradicional modelo
adotado para os produtos corriqueiros da indústria;
c) entendimento que o risco está atrelado à inovação, por isso, todo processo
precisa ser conduzido considerando sempre os riscos e oportunidades, e avaliando
a toda etapa a viabilidade da continuidade do processo;
Outro gargalo é a questão fiscal, que dificulta o uso do produto industrializado
e inovador, seu enfrentamento deve acontecer de forma sistemática e com a
participação do todo o setor. O impacto da não industrialização afeta diretamente a
produtividade da indústria da construção, a capacidade de crescimento do setor e,
por consequência, a qualidade do ambiente construído.
Entretanto, a vontade de inovar é um sentimento corriqueiro entre
construtores, principalmente, quando o assunto é produtividade. Supondo-se que
para alavancar essas parcerias e, de fato, transformar o ambiente construído, será
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preciso uma organização do setor produtivo e industrial que permita o
compartilhamento, lado a lado, de ideias e necessidades.
A recente crise econômica, iniciada em meados de 2013, adiou projetos
nesse sentido. Contudo, há uma forte demanda reprimida para a inovação e um
ambiente favorável à cooperação.
As últimas alterações no SiNAT, incorporando produtos convencionais, traz
maior relevância ao programa e equaliza a qualidade no setor de materiais em face
da norma de desempenho NBR 15.575. O sistema de aprovação de diretrizes e
DATecs, carecem de estrutura e agilidade em seu funcionamento, com objetivo de
acelerar o desenvolvimento de novos produtos.
Da mesma forma é preciso fomentar a capacidade operacional das ITAs
existentes, e incentivar a criação de novas instituições, uma vez que as ITAs, são o
único canal de comunicação entre o setor produtivo e o SiNAT.
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ANEXOS
ANEXO A - Acompanhamento de projeto.

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
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ANEXO B - Relatório sistema construtivo alojamento Belo monte

- Planta vagão de alojamento
- Conjunto de banheiro servindo 02 quartos
- Ar condicionado

- Dormitório para 4 pessoas
- Paredes em material termoisolante

- Fachada vagão

- Acabamento interno em aço

- Acabamento externo em Aço

galvalume branco

galvalume branco

Relatório de obra – NR 1039/2013 - Danica
Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
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ANEXO C - Formulário interno de gestão projeto Vila Residencial

Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
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ANEXO D – Quadro de atenção equipe de projetos – fase 2

Caraterística do sistema

Pontos de atenção

Painel em aço sai da fábrica 100 %

Proteção e manuseio do painel para evitar danos no

acabado com cor definida.

transporte e montagem e após montagem.

Modulação com 1.120 e encaixe

Nível do radie base com baixa variação.

macho/fêmea.

Sequência de montagem macho/fêmea.

Janelas e portas com acabamentos Portas e Janela danificadas durante a montagem
exclusivos para uso com o painel

Portas e janelas apresentavam riscos, amassamentos

Danica.

e vidros quebrados.
Revisar cálculo estrutural a cada alteração na
paginação ou posição de vão.

Painel estrutural com metálica da

Revisar cálculo estrutural a cada alteração de leiaute e

cobertura apoiada no painel.

fachada.

Painel e acessórios chegam

Falta de material para montadores causou 20 % de

cortados em obra.

mão de obra parada.

Porta integrada ao painel sai da

Sequência de montagem e identificação de peças.

fábrica instalada no painel
Permite que o radier receba

Posição de rebaixos para banheiro.

acabamento antes da instalação do Teste de resistência do material de revestimento
painel

utilizado instalação do chumbador.
Queda de ferramentas podem danificar o revestimento.

Eletroduto instalado em todos os

Distribuição horizontal tem de ser executada,

painéis: 2 em cada.

externamente, ao painel por meio de canaletas roda
teto.

Painel telha de cobertura com

Teto do ambiente fica inclinado.

acabamento inferior em aço branco Luminária de teto podem não ficar centralizadas no
e eletroduto embutidos

Fonte: elaborado pelo autor.

cômodo.
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ANEXO E - Relatório fotográfico montagem do protótipo
Componente

Problema/ Ação corretiva
Problemas:

peças

de

piso

sem

marcação de tipo de peça e corte
inadequado.
Correção: identificação de peças e
verificação de projeto liberado.

Problema: posição do chumbador
interferindo

no

assentamento

do

painel.
Correção: mudança no desenho do
elemento de fixação.

Problema: parede suscetível a queda
durante

montagem,

vento

ou

desenvolvimento

de

impacto.
Correção:

escora de painel durante processo de
montagem.
Problema:

descolamento

de

acabamento após montagem.
Correção: troca da cola siliconada
para adesivo de contato.

Problema:

pintura

da

estrutura

metálica danificada pela embalagem.
Correção: aumento de um dia de
cura antes da embalagem e troca do
material de embalagem.
Fonte: DanicaZipco (2012-2016).
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ANEXO F- Relatório de problema de montagem e início de uso
Problemas

Houve solução

Projeto
- Vão entre cobertura e estrutura metálica - Introdução de fita EPDM para
de apoio, causava entrada de luz e fechamento do vão.
vazamento de ar condicionado.
Perfil de piso com baixa tolerância a Notificado CCBM, responsável pelo
imperfeições do radier.

radier e utilização de maior volume
de selante usado na vedação.

Variação na largura do painel, inerente ao Mudança no perfil de canto para
processo produtivo, causa deslocamento absorção de variação de até 10 mm
do pilar localizados nas extremidades das e inclusão de checagem de medida
paredes.

a cada 3 painéis montados.

Janelas com acabamento usadas na vila, Sem solução.
não permitiam manutenção sem destruição
da janela instalada.
Logística
Painel

danificado

na

viagem, Modificação da embalagem.

principalmente, em peças com recortes
que perdiam apoio na pilha.
Descarga

do

material

de

forma Reformulado

desordenada e em radier errado.

do

sistema

de

identificação das embalagens e
agrupamento da carga.

Montagem
A sobreposição de equipes, montando O processo foi mudado e a equipe
marcação e perfil de piso na mesma de

painel

só

entrava

após

unidade provocou erros e retrabalho.

marcações instaladas e aprovadas

- Erro de marcação.

pelo supervisor.

- Danificação da marcação devido excesso
de montadores.
Montadores desmontavam kit de outras Criação de estoque de reposição
casas para suprir painel danificado durante próximo ao local de montagem.
montagem.
Queda de parede sem fixação durante Introdução de escoras para apoiar
período de montagem.
Fonte: DanicaZipco (2012-2016).

parede até travamento total.
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ANEXO G - Relatório de fim de montagem Vila Residencial

Fonte: DanicaZipco
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ANEXO H - Acompanhamento interno do Projeto Fase 3

Grupo de
atividades
Adaptação do
Layout ao projeto
do cliente
Aprovação
PBPQ-H SiNAT

Aprovação
PBPQ-H SiNAT
Atender NBR
15.575
Financiável CEF
Aprovação CDHU
SP
Garantias

Fonte: DanicaZipco

Acompanhamento de projeto HIS
Grau de
atenção
Item
Resolução
1a3
Cobertura com
Avaliar
telha dupla
possibilidade de
3
Aço
edificação sem
Laje
Patrocinar
Contratação ITA
Diretriz
para
3
desenvolvimento
Diretriz
Avaliação
Contratação ITA
Técnica
3
para avaliação
Técnica
Sistema
Contratar
3
completo
avaliação técnica
Aprovação
Reunião caixa
2
engenharia
para entendimento
PBPQ-H
Reunião CDHU2
SP para
entendimento
Durabilidade
Contrapartida de
do sistema
fornecedores e
3
avaliação do
sistema

Responsável.

CO

GO

GO
PB
GO
GO

SB
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ANEXO I - Diretriz SiNAT
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ANEXO I - Continuação
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ANEXO I - Continuação
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ANEXO I - Continuação
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ANEXO I - Continuação
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ANEXO I - Continuação

139

ANEXO I - Continuação
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ANEXO I - Conclusão

