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“Somos o que fazemos, mas somos, 

principalmente, o que fazemos para 

mudarmos o que somos.”  

(Eduardo Galeano) 
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RESUMO 

 
 
A partir da década de 90 a preocupação com a sustentabilidade passa a ser cada 
vez mais frequente, isto devido aos inúmeros problemas ambientais que vem 
surgindo decorrente do consumo exacerbado atual. Além disto, esta demanda 
inadequada gera carência de insumos nos processos produtivos. Almejando uma 
melhora na qualidade de vida decorrente de uma maior valorização do meio 
ambiente, foi desenvolvido na região de Maringá um painel para tratamento acústico 
que utiliza como matéria-prima básica a combinação do bagaço de cana-de-açúcar e 
a palhada da aveia. Justifica-se a elaboração este estudo pelas dificuldades 
existentes em se introduzir um novo produto no mercado. O objetivo central do 
trabalho é analisar a possibilidade de inserir no mercado da região de Maringá-PR, 
um novo produto, denominado painel acústico sustentável, de forma que este possa 
substituir outros produtos já disponíveis no mercado para melhoramento da 
qualidade acústica de ambientes fechados. Para tanto, elaborou-se um roteiro de 
questões e foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os consumidores de 
produtos acústicos, potenciais fornecedores e distribuidores varejistas de produtos 
acústicos. A hipótese de que produto teria características que permitissem sua 
comercialização no mercado da construção civil e de que haveria aceitação por parte 
dos consumidores para o produto, foi assertiva. A maioria dos consumidores se 
dispôs a consumir o produto dado às boas características técnicas e o diferencial da 
sustentabilidade. Sendo destacada apenas a necessidade de aprimoramento no 
design do produto e que preço e desempenho do painel fossem próximos aos dos 
concorrentes. Já a hipótese de que o fornecimento de matérias-primas seria 
suficiente à fabricação contínua e ininterrupta dos painéis acústicos sustentáveis, foi 
derrubada quando os potencias fornecedores de matéria-prima disseram não se 
interessar pela comercialização do bagaço de cana (utilizado para cogeração 
energética) e palhada de aveia (usada para adubo de solo e ração animal). Conclui-
se que o produto tem boas características técnicas, mecânicas e biológicas, 
bastando aprimorar sua aparência para que o consumidor o aceite, além de manter 
o preço próximo à de seus concorrentes atuais. No entanto, há uma limitação quanto 
à disponibilidade de matéria-prima para fabricação do produto em escala industrial, 
que pode ser solucionada se o produtor dos painéis acústicos visarem apenas o 
nicho específico de mercado que considera a aparência rústica do produto um 
diferencial a mais frente aos produtos disponíveis em mercado. 
 
Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos sólidos. Produtos sustentáveis. 
Análise de mercado. Tratamento acústico. 
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ABSTRACT 

 
 
From the 90's the concern with sustainability becomes increasingly common, this is 
due to the numerous environmental problems that are emerging due to the excessive 
consumption current. Moreover, this lack of inadequate demand generates inputs in 
production processes. Craving an improvement in quality of life due to a greater 
appreciation of the environment, was developed in the region of Maringá a panel for 
acoustic treatment that uses as the basic raw material combination of crushed cane 
sugar and oat straw. Justified the elaboration of this study by the existing difficulties 
in introducing a new product to market. The main objective of the study is to analyze 
the possibility of entering the market in the region of Maringá-PR, a new product, 
called acoustic panel sustainable, so that it can replace other products already on the 
market to improve the acoustic quality of indoor environments. To this end, we 
elaborated a list of questions and semi-structured interviews were conducted with 
consumers of acoustic products, potential suppliers and retail distributors of acoustic 
products. The hypothesis that product characteristics that would allow its 
commercialization in the construction market and that would be accepted by 
consumers for the product, was assertive. Most consumers are willing to consume 
the product given to good technical characteristics and differential sustainability. 
Being only highlighted the need to improve product design and price and 
performance of the panel were close to those of competitors. Already the hypothesis 
that the supply of raw materials would be sufficient to manufacture continuous and 
uninterrupted acoustic panels sustainable, was overturned when the potential 
suppliers of raw material said not caring for the commercialization of sugarcane 
bagasse (used for energy cogeneration) and Oat straw (used for soil fertilizer and 
animal feed). We conclude that the product has good technical characteristics, 
mechanical and biological, simply enhance its appearance for the consumer 
acceptance, besides keeping the price close to its current competitors. However, 
there is a limitation on the availability of raw material for product manufacture on an 
industrial scale, which can be solved if the producer of acoustic panels concern only 
the specific niche market that considers the rustic look of the product a more front 
differential products available in the market. 
 
Keywords: Use of solid waste. Market analysis. Economic and financial viability. 
acoustic treatment 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da crise do petróleo e da crise inflacionária desencadeada por esta, a 

década de 70 foi marcada como uma época de transição do modelo econômico, que 

deixava de se preocupar essencialmente com o bem-estar social e passava a se 

preocupar cada vez mais com o equilíbrio fiscal e monetário do Brasil. Como 

resultado desta mudança de Política de Estado, houve uma queda na qualidade de 

vida da população brasileira, que durou até o fim da década de 90. A partir de então, 

a preocupação com a regulação econômica e Proteção Social volta a ganhar forças, 

surgindo diversos movimentos e conferências internacionais em prol do meio 

ambiente e saúde da população. 

Dentre as importantes Conferências, pode-se citar a Conferência das Nações 

Unidades sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio+20. Durante o processo 

preparatório desta, firmou-se o conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado 

pela Comissão de Brutland a partir de 1987, estabelecendo no cenário político a 

carência de se pensar neste e enfatizou a urgência da fusão dos países a fim de 

impedir um desastre global (SANTOS, 2007). 

A partir da difusão da necessidade de cuidados com o ambiente, elabora-se a 

Agenda 21. Trata de um documento que reúne premissas e recomendações para as 

nações, indicando como estas deveriam agir a fim de modificar o vetor de 

desenvolvimento visando os modelos sustentáveis e criticando o atual modelo de 

desenvolvimento econômico, influenciando diversas nações a darem início aos seus 

programas de sustentabilidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000).  

 Dessa forma, a partir dos anos 90, aumentaram-se os agentes que agem em 

prol da gestão ambiental. Durante esta década, empresas, governo, grupos 

ambientalistas, consultores e instituições acadêmicas começam a agir. Inicia-se a 

partir de então, um ousado programa para implantação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável envolvendo o mundo todo, para o século XXI. No 

entanto, notou-se que, até a reunião da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, ocorrida em 2002, em Joanesburgo, na África do Sul (evento também 
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conhecido como “Rio+10”) um baixo número de metas havia sido cumprido 

(SANTOS, 2007).  

De acordo com o site Uncsd (2012), em 2012 ocorreu a Conferência Rio+20, 

que reuniu líderes do mundo todo e milhares de participantes, dentre os quais 

incluíam agentes governamentais, da iniciativa privada, ONGs e outros grupos. 

Discutiu-se maneiras de reduzir a pobreza, promover a equidade social e garantir a 

proteção do meio ambiente frente a um crescimento populacional, de forma a 

promover o desenvolvimento sustentável.   

Muito além das questões ambientais, os debates sobre sustentabilidade 

atingem o cunho social, político, cultural e até mesmo financeiro. De maneira que, o 

problema do meio ambiente passa ser apenas uma das vertentes de uma crise muito 

mais ampla, em que impõe a necessidade de redefinição dos paradigmas globais do 

desenvolvimento e do processo de ocupação do ambiente pelo homem (SANTOS, 

2007).  

Sendo assim, pode-se dizer que a partir da década de 90, a preocupação com 

a sustentabilidade passa a ser observada pela população como um todo. De forma 

que, começou-se a observar que “a industrialização acelerada, o rápido crescimento 

demográfico, a escassez de alimentos, o esgotamento de recursos não renováveis e 

a deterioração do meio ambiente” podem ser consideradas algumas das ameaças à 

sobrevivência do planeta (GALO et al., 2012, p. 1458). 

Ao observar a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, a 

sociedade começa a repensar seu comportamento predatório no processo de 

ocupação e de civilização do espaço geográfico. Além das premissas básicas de 

sustentabilidade para o comportamento econômico e social do homem, fazem-se 

necessárias medidas de controle e de ordenamento para os indivíduos, a fim de 

evitar um colapso ecológico e ambiental cujas dimensões ainda são desconhecidas. 

(MILANI, 1999).  

Considerando as mais diferentes dificuldades relacionadas ao ambiente 

urbano, podem-se apontar diversas cidades como símbolo de crise ambiental. 

Dentre os problemas das cidades modernas, pode ser apontado o não 



17 

 

 

 

aproveitamento dos resíduos descartados durante o processo de fabricação nas 

indústrias, bem como o excesso de ruído. 

 De forma sucinta pode-se dizer que, o cenário contemporâneo é marcado por 

uma situação econômica globalizada que, após a revolução industrial1 e 

conjuminando com a forte expansão populacional, desencadeou um paradoxo. Se 

por um lado, surgiram inúmeras vantagens no que tange qualidade de vida, 

desenvolvimento tecnológico e conforto urbano, por outro, houve um incentivo ao 

consumo desenfreado e inapropriado dos recursos naturais, estimulando a produção 

de resíduos em ampla escala (CARVALHO, 1999). 

 Tal paradoxo é desencadeado em decorrência do ciclo adotado pelos 

indivíduos a fim de atender suas necessidades básicas, bem como as superfulas. De 

forma que, utilizando-se dos recursos disponíveis no mercado buscando uma melhor 

qualidade de vida, estabeleceu-se a necessidade de aquisição de bens, que após 

sua utilização (muitas vezes de curto ou curtíssimo prazo), são descartados sem a 

preocupação com o meio ambiente, desencadeando assim, queda na qualidade de 

vida. 

 Para Vieira e Molin (2004) o progresso normalmente confundia-se com as 

modificações no meio ambiente e os cuidados com a natureza eram considerados 

barreiras para o desenvolvimento regional e tecnológico. Os autores ainda expõe 

que, mesmo sendo um impasse para o progresso, as transformações ocorreram de 

maneira intensa, gerando consequências gravíssimas para o meio. Surgindo assim, 

de acordo com Cavalcanti et al (2002), a busca pelo desenvolvimento sustentável e 

a necessidade de novos métodos de processos produtivos que, além do produto em 

si, leve  em consideração todo o ciclo de vida dos produtos, contabilizando possíveis 

impactos dos produtos ao ambiente. 

Como já mencionado anteriormente, outro problema ambiental que merece 

destaque atualmente são os elevados níveis de ruídos. Estes podem ser 

provenientes das próprias atividades modernas e apresentam maior intensidade em 

cidades que possuem grande fluxo tráfego de veículos. Sendo assim, é importante 

                                                
1
 A revolução industrial, principalmente após o século XXI, potencializou o desenvolvimento 

tecnológico, econômico e industrial. 
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que haja planejamento dos espaços urbanos, considerando o formato do ambiente, 

o material e a textura, uma vez que, é a partir destes parâmetros a qualidade 

acústica dos usuários é determinada.  

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O descaso com a natureza juntamente com a ideia de que “cuidar da natureza 

representa um atraso tecnológico e impede o desenvolvimento da nação” está 

totalmente defasado, cria uma série de problemas e gera uma preocupação 

fortíssima com o ambiente (SOBRAL, 2009). 

Infelizmente, o crescimento urbano e a forma de produção capitalista atual 

desencadeiam uma série de problemas ambientais, dentre os quais estão à poluição 

da água e do solo. Esta poluição se dá muitas vezes através do descarte incorreto 

dos efluentes, resíduos sólidos e gases tóxicos (REIS, 2001). 

Além do mais, a forma de consumo de bens hoje em dia provoca uma 

intensificação nos problemas ambientais. Diante desse cenário, gera-se a 

necessidade de criar novos costumes no momento da população consumir e dos 

empresários fabricarem os produtos. Uma forma de diminuir o descarte de resíduo 

durante o processo produtivo é utilizá-lo como insumo para outro processo produtivo.   

Rodrigues e Cavinatto (1997) afirmam que ao longo do século XX, a 

população mundial dobrou de tamanho, no entanto a quantidade de resíduos 

gerados neste mesmo período de análise aumentou mais do que o crescimento da 

população. Os autores ainda destacam a alteração na composição do lixo que além 

dos papéis, restos de alimentícios e cascas de vegetais tiveram incorporados a sua 

composição vidros, plásticos, isopor, borracha, alumínios, além de outros materiais 

de decomposição árdua. 

O consumo incorreto e exacerbado de insumos pode gerar (e está gerando) 

carências de insumos nos processos produtivos. Intensifica-se assim, a 

incapacidade do planeta atender a demanda do mundo capitalista atual, gerando 
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sérios problemas ao meio ambiente. Dessa forma, cria-se a necessidade de se 

pensar de uma maneira diferenciada, levando em conta a sustentabilidade do meio 

ambiente. Surgindo, dessa forma, a necessidade de se reaproveitar resíduos em 

novos processos produtivos e de descartar o lixo de maneira adequada, buscando 

impactar minimamente o meio ambiente. 

Desde os anos 80, o modo de produção e consumo tem desencadeado uma 

dívida ecológica relevante muito mais intensa. De acordo com o Fundo Mundial para 

a Natureza (2012), no ano de 2007 a biocapacidade2 consumida do planeta foi 

superior a 50% de sua capacidade de sua renovação. Sendo assim, caso o mesmo 

padrão econômico seja mantido até 2030, a população necessitará da 

biocapacidade de dois Planetas Terra para manter o consumo de recursos naturais. 

Uma vez que não é possível anular e nem reduzir significativamente a 

produção industrial, cabe aos empresários, governo e a população reaproveitarem 

os resíduos provenientes dos processos produtivos (MOREIRA et al, 2005).  

De acordo com Bedante (2004), na busca por estratégias ecologicamente 

corretas ou a fim de cumprir as exigências das leis, os empresários buscam 

estratégias que, muitas vezes, acabam gerando vantagens competitivas. O problema 

é que diante de um novo produto pode haver resistência do mercado consumidor 

caso não seja comprovada à durabilidade e eficiência do produto frente à finalidade 

proposta. Deve-se considerar que, um produto sustentável pode trazer vantagens ao 

meio ambiente, mas deve-se atentar que, com a abertura de mercado, o ambiente 

de competição industrial é muito agressivo e talvez, apenas a sustentabilidade não 

dê suporte suficiente para que o empreendedor consiga competir com os 

concorrentes. 

Para Sheth e Parvartyiar (1995), o caminho do consumo verde parece ser 

longo, no entanto, devem-se adotar estratégias de marketing que estimulem tal 

consumo, tais como: estímulo ao reconsumo e o redirecionamento das necessidades 

e desejos dos consumidores.  De acordo com pesquisa realizada por Kinnear e 

Taylor (1973) sobre a consciência ecológica dos consumidores em relação a 

                                                
2
 É a habilidade dos sistemas ecológicos de gerar recursos e absorver resíduos em um determinado 

período. (GREENPEDIA, 2013) 
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diferentes marcas de detergentes de lavar louças, tem-se que os consumidores com 

graus diferentes de consciências sustentáveis têm percepção divergentes sobre as 

marcas e que quanto maior o nível de conscientização ambiental, maior a 

preocupação em se adquirir produtos não destrutivos. 

Observando a necessidade de encontrar maneiras de auxiliar na redução da 

quantidade de resíduos descartados inadequadamente, foi desenvolvido um painel 

absorvedor utilizando-se como matéria-prima principal resíduos de aveia e de cana-

de-açúcar. 

A princípio, o processo de fabricação é bem simples, utilizando de tecnologia 

básica. O painel poderá ter um preço acessível no mercado, podendo competir com 

seus concorrentes diretos, considerando os possíveis custos de fabricação. Sem 

contar que a legislação paranaense exige, cada vez mais, cuidados com o meio 

ambiente durante o processo de fabricação. Estes fatores evidenciam a viabilidade 

econômica, política e produtiva do produto, por isto serão observados de maneira 

mais detalhada ao longo do estudo. 

Ante ao exposto cabe questionar: O painel acústico com resíduos de aveia e 

cana-de-açúcar, desenvolvido a fim de encontrar uma maneira de auxiliar na 

redução do descarte inadequado destes resíduos na região pode, de fato, substituir 

os produtos acústicos disponíveis atualmente mercado? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O adensamento dos problemas ambientais que vem acontecendo no último 

século está ligado de maneira direta ao uso indiscriminado dos insumos existentes 

no meio ambiente. Porém, desde a década de 70 iniciaram-se diversos movimentos 

ambientais, os quais foram se intensificando e fortificando até conseguirem papel 

relevante na sociedade atualmente. Juntamente a está situação consumidores 

começam a se preocupar cada vez mais com o consumo verde/sustentável. 
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Diante desse contexto em que há um problema gravíssimo em evidencia em 

relação ao modo em que os resíduos são despejados no meio ambiente e a falta de 

reutilização destes antes do descarte, surge a necessidade de se avaliar a produção 

de novos produtos que corroborem com o desenvolvimento sustentável. Pensando 

nisto diversas indústrias estão revendo e adaptando seus processos produtivos, de 

forma a aproveitar os resíduos gerados durante o processo de fabricação.  Uma das 

soluções encontradas foi à utilização destes resíduos como matéria-prima para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

Como já mencionado anteriormente, almejando contribuir com o meio 

ambiente, surgiu um estudo, desenvolvido por CAMPOS (2012), que aponta a 

possibilidade de fabricação de painéis para tratamento acústico com a utilização de 

diferentes resíduos fibrosos, buscando alternativas para aproveitar os resíduos 

produzidos por culturas específicas e em indústrias, de forma que os resíduos 

orgânicos pudessem ser utilizados como matéria-prima barata e de qualidade para 

novos produtos. A autora desenvolveu um novo produto para tratamento acústico: os 

painéis com a combinação de resíduos (fibras) de cana-de-açúcar3 e aveia para 

tratamento acústico. Os resultados obtidos foram bons se comparados com 

materiais similares (fibrosos) já disponíveis em mercado. 

Logo, justifica-se a elaboração desse trabalho em decorrência dos bons 

resultados encontrados nos painéis desenvolvidos e analisados na pesquisa 

desenvolvida por CAMPOS, 2012. Podendo oferecer ao mercado um produto que 

além de gerar pouco resíduo durante seu processo produtivo, reduz a quantidade de 

resíduos descartados de outros processos produtivos, contribuindo desta forma, 

para o meio ambiente. Ou seja, caso o resultado seja positivo, o novo produto 

poderá apontar uma alternativa sustentável para as dificuldades existentes na 

gestão de resíduos das indústrias de processamento de cana-de-açúcar e aveia. 

Favorecendo o incremento da indústria da construção civil a partir da fabricação de 

um novo produto sustentável, que utiliza matérias-primas baratas e com qualidade.  

                                                
3
 maior percentual de resíduos da agricultura brasileira 
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De acordo com uma pesquisa realizada nos EUA no ano de 2000, pelo 

Instituto Gallub, considerando 1.004 adultos com idade igual ou superior a 18 anos, 

83% dos entrevistados haviam deixado de comprar um produto que prejudicasse o 

meio ambiente e 73% destes tinham comprado produtos que trouxessem benefícios 

ao ambiente (GALLUB, 2000). Além do mais, justifica-se a escolha da área de 

estudo frente o aquecimento do mercado da Construção Civil na região da cidade de 

Maringá – Pr. No ano de 2013 e expectativas positivas para 2013, com grande 

quantidade de contratação de funcionários pelas construtoras e volume elevado de 

financiamentos liberados para o setor (SINDUSCON-PR, 2013). 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A fim de obter informações mais seguras sobre os painéis para tratamento 

acústico com a utilização de resíduos de fibras naturais, estabeleceram-se os (1.3.1) 

objetivos gerais e (1.3.2) específicos, expostos a seguir. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a possibilidade de inserir no 

mercado da região de Maringá-PR, um novo produto, denominado painel acústico 

sustentável. Este produto deve atuar no mercado competitivo de forma a substituir 

outros já existentes, e atender a necessidade atual de controle de ruído e 

melhoramento na qualidade acústica de ambientes fechados. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Na busca de atender o objetivo central, especificou-se uma série de tarefas a 

serem cumpridas, listadas a seguir: 
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 Definir as principais características técnicas e competitivas do produto; 

 Realizar uma análise acerca da possibilidade de competição do produto no 

mercado de construção civil na região de Maringá, Pr. 

 Verificar a possibilidade de aceitação dos consumidores para consumo do 

painel; 

 Identificar o potencial de fornecimento dos insumos naturais da região para a 

fabricação dos painéis. 

 

  

1.4 HIPÓTESE QUALITATIVA INDUTIVA 

 

Estabelece-se a hipótese de que o fornecimento de matérias-primas 

necessárias para a fabricação dos painéis acústicos sustentáveis seja suficiente ao 

ponto de possibilitar a fabricação em larga escala do painel acústico sustentável e 

tenha condições de atuar no mercado competitivo. Além do mais, considerando a 

estimativa do preço do painel frente ao preço dos produtos concorrentes; a função 

acústica do produto; a possível integração ao processo produtivo (Construção Civil); 

e o próprio processo de fabricação do painel, estabelece-se a hipótese de que 

produto tenha características que permitam sua comercialização no mercado da 

construção civil e que haja aceitação deste pelos consumidores. 

 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Buscando facilitar o entendimento da estruturação do estudo, elabora-se um 

roteiro da organização do trabalho. Destarte, o trabalho será composto por 6 (SEIS) 

capítulos e mais as considerações finais e referências.  

No Capítulo 1 será exposta a introdução da pesquisa. Neste capítulo serão 

incluso o (1.1) problema, a (1.2) justificativa, os (1.3) objetivos, os (1.3.1) objetivo 



24 

 

 

 

geral e (1.3.2) específicos, a (1.4) hipótese qualitativa indutiva e a (1.5) organização 

do estudo. 

No Capítulo 2 serão tratadas as principais teorias que fundamentam o 

trabalho, fazendo parte deste capítulo, tem-se a (2.1) sustentabilidade e a (2.2) 

análise de mercado; e o (2.3) desenvolvimento dos produtos. A seção da 

sustentabilidade se subdivide em: (2.1.1) consumo sustentável; os (2.1.2) produtos 

sustentáveis; o (2.1.3) desenvolvimento sustentável; a (2.1.4) gestão de resíduos; e 

o (2.1.5) reaproveitamento de resíduos em outros processos produtivos. A análise de 

mercado, por sua vez, foi dividida em: (2.2.1) a estrutura da indústria (modelo de 

Porter); a (2.2.1.1) rivalidade entre os concorrentes existentes; as (2.2.1.2) ameaças 

de entrada de novos participantes; os (2.2.1.3) fornecedores; as (2.2.1.4) ameaças 

de produtos substitutos; (2.2.1.5) o poder de negociação dos compradores; Por fim, 

a seção que trata de desenvolvimento de produtos foi composta por: (2.3.1) 

Inovação, (2.3.2) Conceito de novo produto industrial; (2.3.3) Desenvolvimento de 

produtos; e (2.3.4) Motivo do insucesso no desenvolvimento de novos produtos. 

O capítulo três abordará os aspectos técnicos relacionados ao 

condicionamento acústico painel, considerando (3.1) o som; a (3.2) qualidade 

acústica de ambientes: isolação, absorção e critérios; os (3.3) materiais de 

condicionamento; e o (3.4) condicionamento. 

No Capítulo 4 serão efetuados os esclarecimentos a respeito do painel acústico 

sustentável, discutindo em um primeiro momento sobre o (4.1) as matérias-primas; 

(4.1.1) a evolução da cana-de-açúcar e da aveia no Brasil; (4.1.2) a evolução da 

cana-de-açúcar e da aveia no Paraná e o potencial de produção dos painéis da 

região; (4.2) processo de fabricação; (4.3) características técnicas do painel acústico 

sustentável; e (4.4) a utilização dos painéis. 
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Já no capítulo 5 serão expostos os procedimentos metodológicos, 

considerando a (5.1) definição do tipo de pesquisa, a (5.2) definição das perguntas 

da pesquisa, a (5.3) definição do método de coleta de dados, a (5.4) análise dos 

resultados e limitações da pesquisa e a (5.5) caracterização da área de estudo. 

  E no capítulo 6 serão abordados os resultados e as discussões do trabalho, 

sendo exposta a análise da potencialidade do uso do painel acústico sustentável 

como substituto a outros produtos acústicos disponíveis em mercado. A primeira 

seção dará foco nas (6.1) características dos entrevistados; na (6.2) apresentação 

dos resultados, levando em consideração; (6.2.1) o ambiente de competição; os 

(6.2.2) aspectos ambientais; (6.2.3) os produtos substitutos; (6.2.4) os novos 

entrantes; a (6.2.5) aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores; 

(6.2.6) quanto às características do produto (painel acústico sustentável); a (6.2.7) 

disponibilidade de matérias-primas (cana-de-açúcar e aveia); além do mais, 

abordou-se a (6.3) análise dos resultados; a (6.3.1) análise do ambiente de 

competição; a (6.3.2) análise dos aspectos ambientais; a (6.3.3) análise dos 

produtos substitutos; a (6.3.4) análise dos novos entrantes; a (6.3.5) análise da 

aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores; a (6.3.6) análise das 

características do produto (painel acústico sustentável); a (6.3.7) análise das 

características do produto (painel acústico sustentável) e por fim serão 

apresentadas; as (6.4) considerações finais. 

O Capítulo (7) conterá as considerações finais, realizado um diálogo entre os 

resultados obtidos e as questões levantadas durante o trabalho a fim de responder 

os objetivos: principal e específicos. Além do mais, nesta parte do trabalho serão 

expostas algumas questões do trabalho ainda não abordadas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Visando auxiliar no entendimento de algumas teorias e conceitos utilizados 

para a realização do estudo, bem como facilitar o entendimento dos objetivos do 

trabalho, realizou-se neste segundo capítulo do trabalho uma revisão bibliográfica 

expondo as principais definições relacionadas ao tema de sustentabilidade, análise 

de mercado e desenvolvimento de produto. 

 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

 

 Considerando que a sustentabilidade é a base do produto que será analisado, 

uma vez que se trata de um produto que utiliza de resíduos de um processo 

produtivo como matéria-prima principal, cabe neste capítulo abordar o tema. 

 

 

2.1.1 Consumo sustentável 

 

Nos últimos anos, pode-se perceber um aumento significativo da população 

global e da disseminação de um estilo de consumo insustentável dos países 

desenvolvidos. Esse estilo de vida proporcionou inúmeras facilidades relacionadas 

ao desenvolvimento tecnológico. Ou seja, em decorrência de produtos e serviços 

com preços acessíveis disponíveis atualmente no mercado, houve uma melhora na 

qualidade de vida da população. (BEDANTE, 2004). 

No entanto, Schultz (2002) destaca que esse modo de consumo disseminado 

e adotado pela maior parte da população mundial, pode trazer consequências 

gravíssimas, dentre elas o esgotamento dos recursos naturais pelo consumo 

inadequado destes. Assim, torna-se necessária a alteração desta forma de consumo 

adotada, o que pode ser feito também através da demanda de produtos 

ecologicamente corretos. 
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2001), uma pesquisa realizada 

com os consumidores brasileiros aponta que estes começam a se preocupar com 

outros elementos, além do preço e qualidade, na hora da aquisição do produto. E 

que o rótulo de “produto sustentável” faz com que a aquisição destes produtos seja 

ascendente. 

 Além do mais, John (2001) expõe que uma pesquisa realizada na Holanda 

indica crescimento de compra de 57% para 73% no período em que um televisor de 

determinada marca foi anunciado como melhor opção de compra por ser mais 

eficiente energeticamente. 

 De acordo com informações expostas acima, pode-se concluir, de modo 

sucinto, que a população começa a se preocupa com o meio ambiente e que o 

consumo por produtos sustentáveis em substituição aos produtos tradicionais é 

crescente.  

 

 

2.1.2 Produtos sustentáveis 

 

Segundo Araújo (2012), o Brasil apresenta um grande potencial para a 

produção de eco produtos. Fato este, comprovado pelo autor, quando ele expõe 

que, o país apresenta mais de 20% da biodiversidade do mundo, sendo o país mais 

rico em matérias-primas. Além o mais, o país produz uma grande quantidade de 

resíduos que, de acordo com o autor, atinge 245 mil toneladas/dia, sem contabilizar 

os milhões de toneladas de resíduos agrícolas e industriais que acabam sendo 

descartados sem ser reutilizados. Essa possibilidade de fabricação de produtos 

sustentáveis pode ser vista como fonte de emprego e renda à sociedade de modo 

inteligente, uma vez que, proporcionariam a redução de descarte de milhões de 

toneladas de resíduos que contaminam e agridem o meio ambiente. 

Sendo assim, as empresas poderiam encontrar nos produtos sustentáveis, 

uma forma de diferenciação de seus produtos frente aos concorrentes. Donaire 

(1995) relata que a lucratividade e a rentabilidade das instituições são totalmente 
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afetadas pela capacidade de interação com as alterações sociais e políticas 

ocorridas. 

Um problema ainda existente é a falta de parâmetros para classificar os ecos 

produtos no Brasil, ao contrário do que ocorre na União Européia (Araújo, 2012). De 

acordo com o autor, o país ainda não apresenta legislação específica para o setor, o 

que pode desestimular os consumidores e prejudicar a divulgação destes produtos, 

inibindo, consequentemente, empresários e investidores. Outro ponto a ser 

observado é que ainda hoje, muitas vezes, os produtos ecológicos apresentam 

custos mais elevados se comparados aos custos dos produtos convencionais 

disponíveis em mercado. O autor considera uma única solução para este problema, 

a realização de testes em instituições de pesquisa de renome e apresentação dos 

laudos aos consumidores e empresários, de forma a trazer credibilidade ao produto 

analisado. 

Já Nielsen e Wenzel (2002) indicam que as melhorias ambientais 

significativas podem ser atingidas e que deve ser observado concomitantemente 

com a função do produto, ergonomia e os custos de fabricação. 

 

 

2.1.3 Desenvolvimento sustentável 

 

Pode-se dizer que “crescimento sustentável” é algo bem diferente de 

“desenvolvimento sustentável”. De acordo com Daly (1990), a primeira expressão diz 

respeito ao crescimento na quantidade em termos físicos, enquanto a segunda 

explora o ganho na qualidade ou na capacidade de produzir. Observando que os 

recursos naturais são limitados, visar somente o crescimento da cadeia produtiva 

industrial pode não apresentar uma alternativa adequada, sendo recomendado 

também a preocupação com o desenvolvimento sustentável. 

 O cenário contemporâneo se diferencia muito do que antecede a terceira 

revolução industrial, a globalização e a aceleração contemporânea no que tange a 

destinação dos resíduos gerados no processo produtivo. Segundo Campos (2012), 
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se antes a preocupação com a destinação correta dos resíduos industriais e com o 

desenvolvimento sustentável era praticamente nula, hoje, os problemas ambientais 

desencadeados pelo consumo desenfreado de insumos faz com que haja uma 

preocupação muito grande com este desenvolvimento sustentável.  

 Além do mais, Silva Filho e Sicsú (2003) afirmam que esta preocupação com 

a sustentabilidade é uma maneira que os empreendedores encontraram para serem 

competitivos frente à globalização. Dessa maneira, a produção das empresas deve 

se distanciar um pouco da ideia fastidiosa de economia de escala e produção em 

massa, bem como da hierarquia de rigidez vertical, encontrados no Fordismo. 

Para Daly (1990), a  sustentabilidade ocorre quando o “capital natural” 

(capacidade regenerativa) e o capital humano são gerados e administrados em nível 

ótimo, caso contrário não há possibilidade de manter a produção por muito tempo. 

Foi justamente atentando-se para essa necessidade de “capital natural sustentável”  

que se pensou em desenvolver os painéis para tratamento acústicos com a 

utilização de resíduos de fibras naturais como matéria-prima principal. Supõe-se que 

estes painéis acústicos sustentáveis sejam bem aceitos no mercado atual, 

justamento pelo diferencial da sustentabilidade. 

 

 

2.1.4 Gestão de resíduos 

 

De acordo com a ABNT, define-se resíduo como todo “material desprovido de 

utilidade pelo seu possuidor” (NBR 12.980/1993, item 3.84, p.5). Já os resíduos 

sólidos podem ser considerados, segundo a ABNT, todo e qualquer resíduo contido 

nas Normas Brasileiras Regulamentadoras número 10.004 de 2004: 

Resíduos nos estados sólidos, semi-sólidos, que resultam de 
atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola de serviços e varrição. Ficam incluídos 
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 



30 

 

 

 

corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

Desde o início da existência humana havia a produção de resíduos sólidos, 

no entanto, devido à pequena quantidade de pessoas, a grande área disponível e ao 

constante deslocamento da população (sociedade nômade), esses resíduos gerados 

não representavam grande problemas. A partir da formação de tribos, vilas e cidades 

começam a aparecer problemas ambientais em decorrência do acúmulo de lixos. 

(RUSSO, 2003) 

 No entanto, por muito tempo a sociedade conviveu com o problema sem 

buscar possíveis soluções. De forma que, até a década de 60 os empresários se 

preocupavam unicamente com a eficiência dos sistemas produtivos, deixando de 

lado os problemas ambientais causados por essa busca desenfreada de maiores 

lucros. Com a percepção de que os recursos são ilimitados e que futuramente os 

empresários sofreriam sérios problemas decorrentes da restrição de recursos 

naturais, começaram a surgir aos poucos à consciência ambiental (MISSIAGGIA, 

2002). 

A gestão de resíduos envolve uma inter-relação entre aspectos 
administrativos, financeiros, legais, de planejamento e de 
engenharia, cujas soluções são interdisciplinares, envolvendo 
ciências e tecnologias provenientes da engenharia, economia, 
sociologia, geografia, planejamento regional, saúde pública, 
demografia, comunicações e conservação. (RUSSO, 2003) 

 O destaque para a preocupação ambiental ganha força a partir do momento 

em que os gestores notam que com a redução de produção residual na fonte, a 

reciclagem e reutilização dos mesmos podem fazer com que algo, que até então só 

representava despesas, comece a gerar lucros, devido à redução de gastos 

desnecessários e, até mesmo, geração de receita a partir desse material 

considerado como lixo (DONAIRE, 1995). 

 Rocha (2005) expõe a existência de uma série de normas (ISO 14.000:2004) 

que, juntas regulamentam a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), de forma que um padrão sustentável seja estabelecido. Tais normas incluem 
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a avaliação e transformação tanto do processo produtivo, quanto do produto final, de 

maneira que o impacto ambiental seja minimizado. 

No mesmo raciocínio tem-se Caetano (2009) que enfatiza a necessidade do 

desenvolvimento sustentável da humanidade e aponta que a necessidade de um 

sistema que assegure ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e a proteção 

ambiental.  

 De forma sucinta, a preocupação de se utilizar um sistema de gestão 

ambiental, que visa diminuir a produção de resíduos na fonte, reciclar e reutilizar os 

resíduos gerados, bem como fazer a disposição final adequada, busca evitar os 

problemas causados pela produção desenfreada e em larga escala de resíduos 

geram problemas ambientais econômicos, sociais, sanitários, bem-estar, que reduz 

a qualidade de vida, devido à transmissão de doenças. No entanto, só passa a 

ganhar força ante a sociedade a partir do momento em que se percebe a 

possibilidade de reduzir os custos e aumentar os lucros das empresas, visto que 

esse processo de implantação de sistemas sustentáveis requer diversas alterações 

internas e externas à empresa. 

 

 

2.1.5 Reaproveitamento de resíduos em outros processos produtivos 

 

Frente aos inúmeros problemas ambientais trazidos pela ausência de 

tratamento de resíduos gerados ao final do processo de industrialização e do 

descarte inadequado destes resíduos, inúmeros produtos que utilizam resíduos 

como matéria-prima vem sendo desenvolvidos, bem como unidades de tratamento 

de resíduos proveniente de processos industriais. 

De acordo com Pires et al. (2008), em Ubá, Minas Gerais, está sendo 

desenvolvido uma unidade de tratamento de resíduos sólidos, com base no imenso 

potencial gerador de sobras da indústria de móveis de madeira na região. Já foram 

levantados o potencial de geração destes materiais e o impacto positivo financeiro 

que o reaproveitamento que estes provocarão na região. 
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Também diante da ampla capacidade de geração de resíduos da indústria 

madeireira, Farra e Esperancini (2005) mostraram um estudo que viabiliza a 

instalação de um aquecedor utilizando a casca e o pó de madeira de uma indústria, 

em Botucatu, para autossuficiência na geração de energia térmica, em substituição 

ao óleo combustível utilizado atualmente.  

Além de unidades de tratamento de resíduos e da utilização destes na 

cogeração de energia, Rezende et al. (2006) expõe um estudo de mercado de 

reaproveitamento de resíduos de um processo produtivo como matéria-prima de 

outro processo de produção, na Paraíba. O autor verificou a viabilidade econômica 

de se produzir blocos de concreto com incorporação de resíduos de caulim, em 

substituição aos blocos de concreto tradicionais. 

 De modo sucinto, pode-se dizer que existem diversas maneiras de 

reaproveitamento de resíduos, dentre elas estão à criação de unidade de 

tratamento, utilização destas sobras para cogeração de energia e, também é 

possível reduzir o descarte da quantidade de restos no meio ambiente através da 

utilização de resíduos como fonte de matéria-prima em outros processos produtivos. 

 

 

2.2 ANÁLISE DE MERCADO 

 

 Levando-se em conta que, o objetivo central do trabalho, de avaliar a 

possibilidade de inserir no mercado um novo produto, cabe nesta seção, abordar a 

teoria da estrutura industrial, do Modelo de Porter. 

 

  

2.2.1 A Estrutura da indústria (Modelo de Porter) 

 

O planejamento estratégico de uma empresa é relacionado com o diagnóstico 

e a análise do ambiente o qual esta inserida. No entanto, este planejamento é 

influenciado por n forças sociais, econômicas, monetárias, dentre outras. Apesar de 
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o cenário macro poder afetar diretamente uma empresa, é a estrutura básica do 

setor em que a indústria está inserida, que poderá impactar de maneira mais 

significativa, devendo ser o foco central das análises estratégicas.  

Isto porque, é justamente o cenário do mercado que limitará as regras de 

competição entre os participantes. Sendo assim, o nível de concorrência de um setor 

industrial dependerá das forças competitivas que compõe essa estrutura, existindo 

cinco principais pontos a serem avaliados, sendo estes: a entrada de novos 

concorrentes, a ameaça de produtos substitutos, o poder de negociação dos 

compradores, a capacidade de negociação dos fornecedores e competição 

(rivalidade entre os concorrentes existentes) (PORTER, 1989). 

Foss (1996) defende a teoria desenvolvida por Porter (1989), mostrando que 

este modelo se tornou a nova estrutura industrial e que considera a lucratividade dos 

oligopólios, visando implementar políticas de regulamentação governamental 

antitrustes. O modelo defende que a performance das firmas em uma indústria está 

atrelada ao comportamento dos agentes econômicos no que tange os preços e os 

custos. Este comportamento é determinado pela estrutura industrial a qual as 

empresas fazem parte. 

Para facilitar deste entendimento do modelo de Estrutura da indústria, tem-se 

a Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1: Modelo de Estrutura da Indústria de Porter  

 
Fonte: Porter (1989) 
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Para Leite e Porsse (2003), a noção de estratégia de Porter (1989) está 

atrelada a noção de adaptação. O posicionamento da firma na indústria é reflexo de 

uma adaptação externa, a qual a determinação da estratégia adequada possibilita a 

empresa a adaptar-se à estrutura industrial. Esta estratégia deve ser lógica e deve 

permitir a adequação dos fatores internos da empresa à sua posição na indústria.  

 

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os Concorrentes Existentes 

 

De acordo com a teoria de Porter (1991) o modelo da vantagem competitiva, 

deve levar em consideração elementos internos e externos à empresa. No entanto, 

este modelo não se fixa nestes elementos, mas sim nas consequências que estes 

geram, como o caso das forças dos consumidores, fornecedores, novos entrantes e 

de produtos substitutos que tem capacidade de influenciar o resultado do processo 

concorrencial. 

Levando em consideração a rivalidade entre os concorrentes, Trento e 

Sepulcri (2010) expõem que o grau de competição da teoria de Porter (1989) em um 

setor é determinado pela rivalidade entre os concorrentes. Esse nível de competição 

será ascendente em mercados em que apresentem alta quantidade de empresas; ou 

caso o porte das firmas e os capitais disponíveis nestas sejam equivalentes; ou em 

setores que apresentam crescimento lento; ou em empresas que tem elevado custo 

fixo; ou até em mercados em que existem inúmeras opções de produtos 

concorrentes e que o custo da substituição marca adquira usualmente ou do 

fornecedor para o comprador é relativamente baixo. 

Já Paiva, Carvalho e Fensterseifer (2004) colocam em discussão embasada 

através do crescimento da qualidade do produto e na diminuição do tempo até o 

instante de uso do produto. Essa redução de tempo é decorrente dos “investimentos 

em mercadologia, pesquisa, desenvolvimento, inteligência competitiva e 

criatividade”. Por fim, a estratégia de foco se baseia no trade-off existente entre os 
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custos de fabricação e a diferenciação do produto, também estipulado pela 

economia de escala. 

Silva (1988), por sua vez, destaca as características fundamentais da 

competitividade do mercado, dentre estas: (i) inexistência de barreiras à entrada de 

novas firmas; (ii) nenhuma organização apresenta (sozinha) parcela significativa do 

mercado; (iii) baixo nível de desenvolvimento tecnológico; e (iv) competitividade via 

preços.  

Ainda de acordo com Silva (1988, apud PORTER, 1989), em setores 

concorridos o desempenho de uma instituição tem efeito direto sobre as demais e a 

decisões de ação de cada empresa considera este fator. De forma que, quanto 

menor o número e mais próximos forem os tamanhos das empresas, maior será a 

interdependência. Em contra partida, quanto maior o nível de concentração 

industrial, mais acirrado será o comportamento das empresas. 

 

 

2.2.1.2 Ameaças de Entrada de novos participantes 

  

Além da rivalidade das empresas, têm-se as ameaças de entrada de novos 

participantes no mercado. Essa ameaça de entrada vai ser determinada através da 

facilidade ou dificuldade que um novo concorrente pode perceber ao iniciar as 

atividades em determinado setor. De forma que, quanto maior a dificuldade de 

entrada, menor o grau de concorrência e maior a chances de se obter lucros a longo 

prazo. 

De acordo com Porter (1991) a ameaça de entrada para uma nova empresa 

esta relacionada à reação que as empresas já instaladas terão, somada às barreiras 

de entradas que o setor oferece, existindo métodos essenciais que podem aumentar 

ou reduzir a dificuldade de inserção de um novo produto ou nova empresa no 

mercado, sendo estas:  

(i) A economia de escala, que apresenta para uma maior quantidade 

produzida, um menor o custo de fabricação, de forma que, o investimento inicial de 
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uma empresa entrante deve ser elevado ou esta deve se sujeitar aos custos mais 

elevados da ausência da economia de escala;  

(ii) A diferenciação do produto, que exige investimento elevado no 

desenvolvimento e aprimoramento de produtos, de forma a garantir a fidelidade do 

consumidor. Assim, empresas entrantes devem realizar altos investimentos em 

pesquisa e se expor a um elevado grau de risco, já que nada garante o sucesso do 

novo entrante; 

(iii) Exigência de capital, e consequentemente a exposição ao risco de 

insucesso da aceitação do produto no mercado, dando vantagem competitiva aos 

que já estão em atuação no setor; 

(iv) Acesso aos canais de comercialização. Isto acontece, porque os canais 

usuais de distribuição já atendem os produtos disponíveis em mercado e a empresa 

entrante deverá convencê-los de que a comercialização do novo produto será 

vantajosa, sendo necessária a realização de promoções especiais e redução dos 

preços de venda. 

(v) outras desvantagens de custo, como o caso da proteção de patentes e 

tecnologia, acesso às matérias-primas, localização beneficiada, subsídios do 

governo e até mesmo a curva da experiência; e por fim,  

(vi) A política governamental, visto que esta pode estabelecer restrições à 

entrada através de distribuição de “vantagens e favores” de forma não equitativa, ao 

adquirir de fornecedores específicos ou exigir e dificultar a concessão de licenças. 

Considerando um determinado mercado em equilíbrio, caso seja inserida uma 

nova empresa concorrente, poderá haver queda na rentabilidade das empresas pré-

existentes, uma vez que, uma nova firma poderá impactar na redução do preço final 

do produto ou um aumento nos custos de fabricação. Sem contar que novos 

entrantes, normalmente, estão relacionados com nova capacidade e uma vontade 

de conquistar market share (Porter, 1991). 

Silva (1988), por sua vez, divide as barreiras à entrada em diferentes tipos. O 

primeiro considera a vantagem de escala e, consequentemente, a vantagem 

absoluta de custos; o segundo, a vantagem de diferenciação do produto, deixando 
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de lado aqui, o preço do produto; e o terceiro, as barreiras governamentais, que 

muitas vezes inibem a ação dos novos entrantes. 

 

 

2.2.1.3 Fornecedores 

 

Para Porter (1991) os fornecedores podem ser considerados poderosos caso 

existam empresas dominantes e estejam mais concentrados do que o próprio setor 

para os quais ofertam; caso não tenham que se defender de substitutivos vendidos; 

em situações em que o fornecedor é independente do comprador para realizar a 

maior parte de sua venda; caso os produtos dos fornecedores sejam fundamentais 

para o funcionamento negócio do consumidor; caso os produtos do fornecedor 

sejam exclusivos, seja porque a substituição do produto por outro seja onerosa ou 

problemática; ou então caso os fornecedores representem uma ameaça real da 

continuidade da cadeia produtiva (SEPULCRI, TRENTO, 2010). 

 É importante observar que as vantagens competitivas podem ser afetadas 

pela heterogeneidade dos recursos. De forma que, uma das maneiras de se 

conseguir vantagens frente aos concorrentes depende dos recursos e das 

competências desenvolvidas e controladas pelas organizações, visto que, as 

deficiências do mercado de recursos permitem a “obtenção de desempenho acima 

da média do mercado” (LEITE, PORSSE, 2003). 

 

 

2.2.1.4 Ameaças de Produtos Substitutos 

 

Em relação às ameaças de produtos substitutos, Porter (1991) defende que 

os produtos representam ameaças, não apenas quando são consideradas 

alternativas para o consumidor, mas também quando permitem ganho significativo 

na relação custo/benefício (preço/desempenho) (SEPULCRI; TRENTO, 2010). 
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Barros Neto (1997), por sua vez, alega que os produtos substitutos podem 

representar 75% na redução do retorno potencial de uma indústria, isto porque 

limitam o preço máximo de venda dos produtos finais. O autor ainda expõe que 

produtos que são passíveis de receber as tendências de melhoramento em seu 

trade-off do custo benefício, ou os que são fabricados em setores com grande 

lucratividade, exigem maior atenção.  

De acordo com a teoria de Porter (1989), torna-se mais difícil a redução dos 

preços e aumento dos lucros das empresas conforme o crescimento da quantidade 

de bens substitutos. No entanto, em alguns casos, o consumidor prefere o 

comodismo de manter o produto habitual a se expor ao risco de adquirir um produto 

que está sendo introduzido no mercado. 

 

 

2.2.1.5 Poder de negociação dos compradores 

 

Consumidores e vendedores se relacionam através da troca de interesses 

entre ambas as partes. No entanto, existem consumidores que, através da aquisição 

de grande quantidade de produto e por representarem uma parcela significativa das 

vendas de uma empresa, tem a capacidade de influenciar nos benefícios desta, 

reduzindo estes, através da obtenção da redução de preços e negociando outras 

vantagens.  (PORTER, 1989). 

Barros Neto (1997) mostra que os clientes tem poder de barganha e ao longo 

do tempo induzem a redução dos preços através da exigência de maior qualidade, 

de forma a gerar conflito entre os concorrentes. Esta influência dos clientes está 

relacionada com o nível de concentração dos consumidores, volume da aquisição, 

padronização dos produtos, lucratividade dos clientes, relevância da qualidade dos 

produtos e disponibilidade de informações.  

Sepulcri e Trento (2010) complementam a ideia quando dizem que o poder de 

mercado do consumidor também é afetada quando se observa e exige-se qualidade 

em um produto, e através da divulgação das informações do negócio.  Barros Neto 
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(1997), por sua vez, acredita que mesmo nos mercados em que o poder de 

negociação dos clientes é baixo, pode ter seu cenário modificado através do 

aumento do conhecimento dos clientes. 

 

  

2.3 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

Por se tratar de uma análise de mercado de um produto que ainda não é 

comercializado e ainda está no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento, 

cabe detalhar alguns conceitos básicos relacionados ao assunto.  

Para tanto, nesta seção será exposta assuntos como a (2.3.1) inovação; 

(2.3.2) o conceito de novo produto industrial; (2.3.3) o desenvolvimento de produtos; 

e (2.3.4) o motivo do insucesso no desenvolvimento de novos produtos. 

 

 

2.3.1 Inovação 

 

A cultura de procurar sempre derrubar modelos e criar novos paradigmas é 

fundamental numa sociedade contemporânea e em um estado com perfil econômico 

adaptável às novas realidades. De acordo Maimon (1994), as indústrias começaram 

a busca pela incorporação dos efeitos negativos das atividades econômicas e das 

externalidades, às suas responsabilidades internas, e não mais apenas cumprir com 

o que era exigido na década de 70, como despoluir o que foi afetado ao longo do 

processo industrial e evitar acidentes nos locais de trabalho. 

O Paraná aprovou em setembro de 2012 uma lei que busca incentivar a 

cultura da inovação, a Lei 434/2012. Considerando as regiões sul e sudeste, o 

Estado era um único a não ter uma legislação específica que concedesse suporte as 

instituições pesquisadoras, universidades e empresas ao longo do processo de 

inovação de um produto, processo ou serviço. 
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A lei pode ser vista de maneira positiva já que, ao se aumentar a inovação do 

país, pode-se reduzir a importação de produtos inovadores de outros países. 

Agregando o valor do produto internamente. 

  De acordo com o Manual de Oslo (2004), a teoria Schumpeteriana mostra que 

o desenvolvimento econômico é gerido pela inovação através de métodos dinâmicos 

que permitem que as tecnologias atuais substituam as antigas. De acordo com o 

Manual, a teoria Schumpeteriana de inovação engloba cinco frentes: (i) ingresso de 

novos produtos; (ii) Ingresso de novos métodos de fabricação; (iii) abertura de novos 

mercados; (iv) criação de outras fontes provedoras de matérias-primas e novos 

insumos; e (v) desenvolvimento de diferentes estruturas de mercado nas indústrias.  

Manual de Oslo (2004) aponta que novos produtos podem ser fonte de 

vantagens de mercado para quem está inovando, o que pode gerar uma maior 

possibilidade de demanda, bem como margens mais elevadas sobre os custos. 

Infelizmente, no Brasil, o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

(inovação) ainda é baixo, se comparado a outros países, como China, Japão, 

Coreia, Alemanha e Estados Unidos (KUTNEY, 2011). O que mostra que, ainda 

hoje, o país continua andando na contramão do desenvolvimento. 

A nova lei aprovada no Estado paranaense pode modificar o quadro regional, 

já que prevê parcerias entre universidades e empresas. De acordo com a Lei, as 

empresas que investirem em novos produtos poderão pagar uma quantidade menor 

de impostos, pegar empréstimos com taxas menores do que as usuais e, também, 

conseguirão incentivos fiscais do governo. Ou seja, a Lei 434/2012.  representa uma 

oportunidade interessante para a geração de mais empregos, desenvolvimento e 

competitividade.  Ganhos econômicos para a sociedade, na possibilidade de compra 

de um produto mais barato e com características específicas nacionais. Reduz 

importação, gera empregos e permite que a indústria cresça.  
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2.3.2 Conceito de novo produto industrial 

 

O lucro é a principal motivação para que uma empresa procure inovar seus 

produtos e/ou seus processos (SCHUMPETER, 1984). Ante a diversidade de 

definições existente do conceito de “novos produtos”, cabe aqui, a apresentação da 

definição adotada como base nesta dissertação. 

Levando-se em conta a ótica da empresa, Danneels e Kleinschmidt (2001) 

conceituam “novo produto”, considerando as estratégias de investimento adotadas, a 

tecnologia utilizada e até mesmo os cuidados tomados com o meio ambiente para 

que o processo produtivo ocorra. Outra definição de “novo produto” engloba 

alteração tecnológica, possibilitando maior competitividade nos mercados ou até 

mesmo a utilização de determinada tecnologia em produtos específicos pela primeira 

vez, de modo que, “os produtos reformulados incluem modificações que afetam a 

sua utilização, reduzem o seu custo e possibilitam uma maior duração” (YOON e 

LILIEN, 1985 apud NUNES, 2004, p. 13).    

Pode haver variação no modo de classificar estes novos produtos, podendo 

estes ser: (i) variantes de produtos existentes, apresentando formulas diferenciadas, 

uma nova versão ou embalagem; (ii) inovativos, que apresentam inovações em 

produtos já fabricados, possibilitando aumentar o valor agregado através de 

pesquisas de desenvolvimento; e (iii) criativos que, de fato, são produtos novos, não 

tendo sido lançado até então no mercado, sendo necessário muito tempo para o 

desenvolvimento, grandes custos de pesquisa, com riscos elevados, mas 

possibilitando gerar grandes lucros aos seus produtores (BACK, 2008). 

 Uma das formas de classificar o “grau de inovação” de um produto pode levar 

em conta: (i) a tecnologia agrupada ao produto, que pode ser completamente 

divergente da utilizada anteriormente, aperfeiçoada ou até mesmo sem alteração 

alguma; e (ii) as metas apontadas pelo mercado o qual o produto é consumido 

(Smith, 1981, apud Nunes, 2004). Esta ideia é mais facilmente observada através do 

Quadro 1. 
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Quadro 1: Categorias de novos produtos em função da tecnologia e do mercado 

      
Fonte: Smith, 1981, apud Nunes, 2004. 

 

Em suma, será adotada a definição de Nunes (2004), que estabelece que um 

“novo produto” é aquele de que incorpora novas tecnologias a produtos inovadores 

“ou os produtos incluídos nas linhas de produto existentes, mas que apresentam 

uma ruptura tecnológica e inovadora com os restantes produtos dessas linhas”. Ou 

seja, a adoção de novas matérias-primas, novas tecnologias e até menos novas 

preocupações no momento de fabricar um produto já fabricado ou recém-

desenvolvido pode trazer a inovação de um produto. 

É relevante destacar que, para os consumidores terem uma maior confiança 

em um novo produto que está sendo introduzido no mercado, o produto deve ser 

produzido por uma marca/empresa confiável, visto que apontará melhores chances 

deste produto ter um padrão de qualidade. 

 

 

2.3.3 Desenvolvimento de produtos 

 

O processo de desenvolvimento de um novo produto não é uma tarefa banal. 

É necessário planejar e projetar todas as etapas cuidadosamente, inclusive o 

processo produtivo do bem, a análise mercadológica, o que inclui a identificação da 

demanda, a delimitação clara da finalidade do produto, a parte financeira, a logística 

de distribuição do produto, da manutenção e até mesmo a preocupação do descarte 

do produto gerado (BACK, 2008).   

 A busca pelo desenvolvimento de novos produtos está atrelada com a 

demanda de um mercado específico, podendo ser realizado a partir da integração de 
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diferentes tecnologias, funcionalidade ou apenas para se ajustarem aos padrões 

recentes e se adequarem às leis vigentes (Toledo et al., 2002).  

 Na visão de Mundim et al. (2002) desenvolver produtos pode ser considerado 

um dos processos mais complicados de uma empresa, uma vez que é uma atividade 

multidisciplinar. É fundamental obter informações e habilidades de indivíduos de 

cada área funcional. Além do mais, cada produto desenvolvido apresenta uma 

especificidade. 

A Figura 2 que expõe claramente a teoria de Cooper (1990) das etapas do 

Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos (PDNP), também conhecido como 

Stage-Gate®, sendo utilizado como modelo de base para determinados processos 

de desenvolvimento de novos produtos. O processo possui algumas etapas as quais 

entre elas existem os chamados Gates (portões) que são estágios de avaliação da 

etapa até então desenvolvida. Ou seja, a cada subprocesso existe uma 

subavaliação para ver se o produto deve continuar sendo seu processo de 

desenvolvimento ou sofrer alguma alteração antes de seguir a diante. 

 
       Figura 2: Processo de desenvolvimento de produtos: Stage-Gate® 

 
           Fonte: COOPER, 1990. 

 

Para que o lançamento de novo produto seja bem sucedido, é necessário 

observar o meio em que este será introduzido, buscando fazer adaptações de 
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acordo com as exigências do mercado competitivo, o que engloba a evolução 

constante nas tecnologias, quanto às necessidades dos clientes (Nunes, 2004). 

 Para detalhar melhor o assunto, o Quadro 2 traz uma relação entre os 

elementos aos quais os fabricantes dos novos produtos devem estar atentos, o que 

deve ser feito frente a essas forças motivadoras e as consequências da resposta do 

produtor às necessidades exigidas. 

 

Quadro 2: Determinantes do processo de desenvolvimento de novos produtos 

 
Fonte: Clark e Wheelwright, 1993. 

 

Ou seja, o Quadro 2 nada mais é do que a indicação da necessidade de um 

empreendimento apresentar vantagem competitiva em relação aos demais 

produtores. No entanto, Slater (1996) afirma que essa vantagem competitiva deve 

ser mantida por longos períodos, devendo haver constantes transformações e 

criando barreira às cópias do produto em questão.  

 Visando manter essa vantagem no longo prazo, Nunes (2004) aponta alguns 

elementos, encontrados na literatura científica, que devem ser observados no 

momento do desenvolvimento de um produto, sendo estes: (i) a qualidade do 

produto, (ii) o serviço oferecido aos consumidores, (iii) decrescimento dos custos, (iv) 

a capacidade de inovação e (v) a diminuição do  time-to-market.   

 Facilmente, percebe-se que a qualidade do produto adquirido está 

relacionada à satisfação dos clientes. Já o serviço, de acordo com Johnson, Tsiros e 

Lancioni (1995), gera a fidelidade destes clientes, dado o apoio oferecido aos 

mesmos. Quanto ao controle dos custos é necessário que as empresas encontrem 

uma maneira de reduzir ao nível dos principais concorrentes (NUNES, 2004). Já a 

capacidade de inovar e desenvolver novos produtos representa a manutenção da 
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empresa e até mesmo o crescimento da mesma em relação aos seus concorrentes 

(PATTERSON, 1998). Por fim, dada à redução no ciclo de vida dos produtos 

(decorrente da concorrência e constante inovação tecnológica), é necessário que o 

desenvolvimento dos produtos, bem como sua inserção no mercado ocorra de 

maneira muito rápida. Ou seja, o time-to-market deve ser cada vez menor para 

garantir a competitividade da empresa no mercado (GRIFFIN, 2002). 

 

 

2.3.4 Motivo do insucesso no desenvolvimento de novos produtos 

 

 Em se tratando do Processo Desenvolvimento de um Novo Produto (PDNP), 

ele pode ou não ser bem sucedido. De acordo com Toledo et al. (2002),  o grau de 

sucesso desse processo está sujeito aos fatores de gestão exercidos ao longo do 

mesmo. 

De acordo com Nunes (2004), o PDNP pode até mesmo indicar o êxito ou o 

fracasso de uma empresa e pode influenciar fortemente os lucros da mesma. No 

entanto, ele também afirma que apesar de representar uma grande oportunidade 

este processo também pode representar um grande problema e esta relacionado a 

diversas incertezas. O autor julga a baixa compreensão das carências de mercado e 

a vasta orientação para o produto em si, os grandes fatores que levam um produto 

ao fracasso. 

 Frente ao possível problema, é importante definir mais detalhadamente os 

fatores que devem ser levados em conta durante o PDNP para evitar o insucesso do 

produto: 

Durante a execução desse processo, articulam-se informações sobre 
o mercado, estratégias competitivas, competências organizacionais, 
capacidade tecnológica e capacidade de produção, materializando-
as em projetos cujos resultados (especificações de projeto do 
produto e de seu processo de produção) contribuem para a aceitação 
do produto no mercado e para a efetivação dos objetivos da 
empresa. Esse sucesso, além da capacidade de inovação 
tecnológica, depende também da capacidade de gestão dos projetos 
que fluem pelo PDP (TOLEDO et al., 2002, p. 118). 
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  Nunes (2004) mostra um conjunto de fatores importantes, que devem ser 

considerados para o PDNP, visando aumentar as chances de sucesso do processo 

de desenvolvimento. O autor leva em conta as possíveis fontes de conflitos e as 

ações preventivas (i) das necessidades dos clientes, (ii) da análise da concorrências, 

(iii) do conhecimento de mercado, (iv) do conceito do produto, (v) da comunicação 

organizacional (vi) do time-to-market, (vii) da atitude da direção, (viii) da tecnologia, 

(ix) da capacidade de marketing, (x) dos canais de distribuição, (xi) das política de 

mercado, e (xii) dos serviço de apoio pós-venda.  

Mundin et al. (2002), por sua vez, considera que um dos problemas centrais 

no PDNP é a ausência de profissionais multidisciplinares, conforme o processo 

necessita, uma vez que engloba know-how em várias áreas da engenharia, bem 

como capacitação gerencial, bom relacionamento interpessoal e “visão sistêmica e 

integrada” do empreendimento. 

 Toledo et al. (2002), aponta que para um produto ser considerado superior em 

relação aos seus concorrentes e obter sucesso no seu processo de inserção no 

mercado, deve levar em conta o cliente, a qualidade, custo-benefício e função. O 

autor ainda aponta alguns trabalhos analisados por ele (COOPER e 

KLEINSCHIMIDT, 1987; POOLTON e BARCLAY, 1998; YAP e SOUDER, 1994) que 

estimulam o sucesso de um produto como custos reduzidos, alta qualidade, melhor 

desempenho e atributos únicos.  
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3 ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO 

CONDICONAMENTO ACÚSTICO PAINÉL 

 

 Para proporcionar maior entendimento sobre as vantagens que o painel 

absorvedor com a utilização de resíduos de fibras naturais pode oferecer a seus 

consumidores, serão abordados no capítulo três os aspectos técnicos relacionados 

ao condicionamento acústico do painel. 

 

 

3.1 O SOM 

 

O som pode ser definido como vibração das moléculas que ocorre a partir da 

vibração de uma estrutura (BISTAFA, 2006). No entanto, é passível de destaque que 

para Bistafa (2006) nem toda estrutura vibrante desencadeia algum som, apenas os 

que provocam alterações na pressão ambiente perceptível à audição humana. 

Mateus (2008) afirma que sons com fonte linear ou cilíndrica se propagam 

perpendicularmente em relação à fonte, crescendo de maneira proporcional ao raio 

e que, quanto mais longe da fonte, a redução do nível sonoro, conforme Figura 3. 

Além do mais a propagação do som é diretamente proporcional à densidade do 

meio.  

Figura 3: Fonte pontual ou esférica 

 
Fonte: Mateus (2008) 

 
Por fim, pode-se dizer que o som faz parte do cotidiano das pessoas, 

podendo ser representado pela fala, música, o latido do cachorro, o barulho da água 

caindo de uma torneira ou cachoeira, o badalar de sinos, dentre outros, sendo de 
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caráter subjetivo e ficando sob uma linha tênue que o separa do ruído, dependendo 

do receptor. 

Ante ao exposto, torna-se importante e exposição da definição de ruído. 

Ruído é “todo som indesejável”, mas com caráter subjetivo. Uma definição mais 

detalhada é dada por Araújo (2002), que caracteriza ruído como um som 

desagradável que possibilita a ocorrência de efeitos danosos e cumulativos à saúde. 

Como consequência à exposição frequente aos ruídos elevados, tem-se a surdez, 

que é passível de prevenção, mas é irreversível, (ARAÚJO, 2002).  

Cada pessoa tem uma reação diferente ao ruído, que sofre influencia de 

acordo com as variáveis a que está exposta. De acordo com Bistafa (2006), as 

consequências à exposição ao som vão desde a transformação na capacidade de 

concentração do sujeito exposto até a interferir direta ou indiretamente nas 

atividades diárias e nos momentos de lazer. Podem-se considerar a duração e o 

horário da exposição ao som e até mesmo, especificidades (características) do 

mesmo. 

 

 

3.2 QUALIDADE ACÚSTICA DE AMBIENTES: ISOLAÇÃO, 

ABSORÇÃO E CRITÉRIOS 

 

Segundo Pereira et al. (2003), pode-se dizer que atualmente a existência de 

poluição sonora nos ambientes é “onipresente e beira o intolerável”. Ainda de acordo 

com o autor, é praticamente inexistente lugares sem ruídos excessivos. Estes ruídos 

podem estar presentes nas atividades recreacionais, nas casas, nas ruas, no 

trabalho e até mesmo nos hospitais, que teoricamente deveriam ser ambientes 

silenciosos. Este excesso de ruído é procedente da própria atividade humana e 

também do desenvolvimento tecnológico. 

Ante ao exposto, para que um ambiente proporcione bem estar e qualidade 

de vida para seus ocupantes, é fundamental que haja preocupação com o 

tratamento acústico dos ambientes. Ou seja, é importante que existam cuidados no 
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que tange a isolação e a absorção acústica. Isto porque, segundo Mateus (2008), a 

pressão sonora, em um ponto específico depende além das particularidades da 

fonte das características do meio e da absorção, reflexão e transmissão do som, 

conforme Figura 4. 

Figura 4: Influencia do meio ambiente na propagação do som 

 
Fonte: Mateus (2008) 

 

De acordo com BISTAFA (2006), a principal maneira de medir o desempenho 

acústico é através da capacidade que material específico ou determinada estrutura 

tem em absorver e isolar o ruído. O termo isolação acústica é apurado através da 

redução na transmissão, de forma que um ruído inicial não consiga percorrer o 

trajeto entre o recinto transmitido e um recinto confinante.  

Buscando melhorar o desempenho nas atividades executadas dos usuários 

de determinado recinto, pode-se promover a isolação sonora deste ambiente. Para 

tal, deve-se impedir a entrada de ruídos externos de maneira que o ruído dentro do 

ambiente seja compatível com a atividade a ser desenvolvida no mesmo. 

Geralmente, uma estrutura que apresenta características isoladoras é reflexiva e 

densa, o que permite que a mesma apresente propriedades estruturais (BISTAFA, 

2006). 

Por sua vez, a absorção sonora tem como finalidade melhorar as 

características de um ambiente. Isto pode ser feito através do controle de tempo de 

reverberação de um ambiente e consequentemente, do aumento da inteligibilidade 

do ambiente em questão (BISTAFA, 2006; GERGES, 2000). 
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 Materiais fibrosos são indicados para melhorar a absorção acústica, uma vez 

que a esta acontece quando o som entra nos poros e aberturas que estes materiais 

possuem (CAVANAUGH; TOCCI; WILKES, 2009). 

De modo geral, os fatores mais importantes para obter-se o conforto acústico 

de um ambiente são o entorno (tráfego), a arquitetura, o clima (ventilação, 

pluviosidade) e a direção/implantação (materiais, mobiliário), ou seja, tudo influencia 

com maior ou menor intensidade na absorção acústica, tendo essa variação da 

absorção de acordo com os materiais do ambiente (CATAI, PENTEADO, 

DALBELLO, 2010). 

 

 

3.3 MATERIAIS DE CONDICIONAMENTO 

 

O som pode ser notado no interior dos ambientes como uma combinação de 

dois elementos: o som direto (oriundo da fonte sonora) e a reflexão do som nas 

superfícies. Ante ao exposto, é fácil notar a grande influência que o revestimento das 

superfícies tem sobre a qualidade da acústica do ambiente interno (PATRAQUIM e 

PATRÍCIO, 2008). 

A particularidade da absorção acústica de determinado material é apurada 

pelo grau de absorção acústica que está relacionado sobre tudo com a frequência, o 

ângulo de incidência do som, o tipo de campo sonoro, a densidade, a espessura e a 

estrutura interna do material (VIEIRA,2008). 

Os materiais com elevada absorção acústica são principalmente porosos e/ou 

fibrosos. No primeiro caso, a energia acústica incidente se transforma em energia 

térmica quando ocorre à penetração da mesma nos poros e a energia é dissipada 

através de múltiplas reflexões e atrito. Já no segundo caso, a energia acústica 

incidente se transforma em energia térmica quando a energia penetra pelas 

aberturas das fibras, fazendo com que esta vibre junto com o ar e a dissipe através 

do atrito com as fibras excitadas (BISTAFA, 2006; VIEIRA, 2008). 
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Na prática, de acordo com Gerges (2000), para se determinar qual material é 

mais indicado para promover a absorção acústica deve-se observar além do grau de 

absorção e a frequência do ruído, o custo, o peso e o volume em relação ao espaço 

disponível, a rigidez mecânica, a fixação, a manutenção e aparência e pintura.  

Fatima e Mohanty (2011) expõem que as fibras naturais representam 

excelentes materiais de absorção acústica. Dente estas fibras tem-se a juta, o 

algodão, o linho, o sisal e o cânhamo. Estes materiais são muito indicados por se 

tratarem de recursos naturais provenientes de fontes renováveis, apresentarem 

baixo custo e serem biodegradável. 

 

 

3.4 CONDICIONAMENTO 

 

Realiza-se o condicionamento acústico de um ambiente a fim de aprimorar a 

maneira com que as ondas sonoras se propagam dentro deste ambiente, podendo 

ser executado nos ambientes independente do tamanho do mesmo. Entretanto, em 

algumas situações atuais, os projetos arquitetônicos ainda são considerados 

desafios e a qualidade deste condicionamento está interligada à forma, ao volume e 

até mesmo a forma difusora das superfícies (LISOT, 2008).  

 De acordo com Mateus (2008) o condicionamento acústico corresponde ao 

estudo de propagação do som no espaço interno de um edifício fechado. Sendo este 

dependente especialmente da geometria do espaço, do tipo de revestimento 

aplicado no interior e do recheio (composição imobiliária e ocupação). Uma 

caracterização rígida de campo sonoro em um espaço fechado, na presença de uma 

fonte sonora, usualmente não é uma tarefa simples, principalmente em caso de 

geometrias irregulares e/ou com grande heterogeneidade das características de 

absorção sonora do meio envolvente e do recheio do ambiente. No entanto, caso o 

estudo vise apenas à diminuição dos níveis de ruídos desencadeados pela presença 

de pessoas e/ou equipamentos no interior dos ambientes, este pode ser muito 

simplificado, visto que, com maior destaque do que a qualidade sonora tem-se a 
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redução do tempo de reverberação que usualmente é conseguido com a utilização 

de materiais de grande absorção sonora (MATEUS, 2008).  

Segundo Navacerrada et al. (2008), uma das técnicas que pode ser 

empregada visando o controle da qualidade acústica é a adoção de materiais 

porosos. De forma que o aprimoramento acústico dos ambientes está relacionado 

com a melhora nas condições de audibilidade através da utilização de revestimentos 

que permitam absorção acústica e que bloqueie a transmissão do ruído de um 

ambiente para outro. Por fim, Mateus (2008) expõe que, de modo geral, a obtenção 

de um ambiente acústico com qualidade é influenciada basicamente por quatro 

fatores, sendo estes: “(i) a minimização do ruído de fundo no interior do ambiente de 

estudo, (ii) o ajustamento das características de reverberação do ambiente ao seu 

uso, (iii) a adequação da distribuição de som no interior do ambiente fechado; e (iv) a 

inteligibilidade dos sons no interior do ambiente. 
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4 O PAINEL ACÚSTICO SUSTENTÁVEL  

 

Um dos principais focos deste trabalho é mostrar a importância de se utilizar 

resíduos de um processo de produção como insumos de outro, de forma a substituir 

um produto disponível no mercado e ainda oferecer aos consumidores um diferencial 

(produto ecologicamente correto). Como já mencionado anteriormente, o produto em 

questão é um painel para tratamento acústico que utiliza como matéria-prima 

principal fibras naturais abundantes na região de Maringá, no Paraná (Figura 5). 

 

Figura 5: Painéis depois do ensaio de envelhecimento 

 
Fonte: Campos (2012). 

 

O produto visa melhorar a absorção de ambientes internos e é fabricado a 

partir de um “mix” do resíduo de duas fibras, sendo estas a aveia e a cana-de-

açúcar. A metodologia de fabricação deste painel é de fácil compreensão e 

execução, tendo sido desenvolvida por Campos (2012).  
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4.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Conforme exposto, os insumos base para a fabricação do painel são os 

resíduos de cana-de-açúcar (Figura 6) e aveia (Figura 7). 

 

     Figura 6: Resíduo da cana-de-açúcar             Figura 7: Resíduo de aveia 

      
     Fonte: Campos (2012)                                    Fonte: Campos (2012) 
 

 Os dois tipos de resíduos foram escolhidos por serem provenientes de 

culturas agrícolas típicas da região. A seguir têm-se tópicos que abordam a evolução 

histórica das duas plantas no Brasil e no estado paranaense. 

 

 

4.1.1 A evolução da cana-de-açúcar e da aveia no Brasil 

 

Diante da primeira crise do petróleo em 1973, surge o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), implantado durante o Governo do General Ernesto Geisel 

em 1974, buscava conservar o ritmo acelerado crescimento econômico e dar início à 

produção interna de diversos insumos básicos (incluindo a aveia), bens de capital e 

energia (com políticas exclusivas para plantação de cana-de-açúcar), que o país 

importava até então (MOURÃO, 2011 e MANTEGA, 1997). Isto foi feito a partir da 

modernização da agricultura e aumento de crédito ao produtor.  

Cabe lembrar aqui, que a crise do petróleo sofrida pelo Brasil em 1973 fez com 

que o produto tivesse um aumento de preço, isto porque 80% do óleo bruto 
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consumido no país eram provenientes de importação.  Com o crescimento do preço 

do petróleo e a carência de crescimento econômico e industrial, o Brasil assumiu 

duas estratégias fundamentais para reverter o cenário de crise. O primeiro foi o 

estímulo à produção interna de petróleo e a segunda, a implantação do Proálcool. 

Proálcool, por sua vez, foi o “o maior e mais bem-sucedido programa de substituição 

de combustíveis derivados de petróleo do mundo” (LOBÃO, 2012). Com o Proálcool, 

a gasolina vendida como combustível passou a ter em sua composição um 

percentual de álcool.  

Essa busca por uma nova fonte de energia, fez com que a produção de álcool 

aumentasse e consequentemente, provocou a expansão da produção de cana-de-

açúcar em territórios nacionais tanto em área plantada (ha), quanto em quantidade 

produzida (t). Ainda de acordo com Lobão (2012), pode-se dizer que, hoje, a matriz 

energética do país é a que apresenta maior participação de energias renováveis.   

A evolução da área colhida, da produção e rendimento das plantações de 

cana-de-açúcar no Brasil de 1970 a 2012 pode ser observada claramente na Tabela 

1. 
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Tabela 1: Evolução da área colhida, produção e rendimento de cana no Brasil - 1970/2010 

 
 Fonte: SEAB / DERAL, 2012. 
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 No que se refere à produção de aveia no país, também pode-se apontar um 

forte crescimento tanto em área de cultivo quanto em quantidade de produção e 

volume processado de grãos, de 1977 a 2005. Esse crescimento interno na 

produção dos grãos de aveia atingiu 675% e, além da quantidade produzida, houve 

uma melhora na qualidade dos grãos nacionais, o que permitiu uma queda muito 

grande na importação da aveia (UPF, 2009). 

 No entanto, de acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento 

(SEAB) e o Departamento de Economia Rural (DERAL) houve uma drástica redução na 

área colhida com aveias brancas com fins industriais no ano de 2005 para cá, 

conforme se observa na Tabela 2. Essa redução ocorreu principalmente no Paraná, 

que até então era considerado o maior produtor de grãos de aveia branca do país. 

 É importante destacar que, de acordo com a revista Plantio Direto (2009), a 

aveia é usualmente plantada no inverno, por se adaptar melhor às temperaturas 

mais amenas. 
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Tabela 2: Evolução da área colhida, produção e rendimento de aveia no Brasil - 1970/2010 

 
Fonte: SEAB / DERAL, 2012. 
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Em relação às safras de 2011 e 2012, o IBGE (2012.B) aponta um 

crescimento para a cana-de-açúcar e uma queda da produção de aveia (em 

toneladas), conforme Tabela 3. 

 
Tabela 3: Produção agrícola Brasil em 2011 e 2012 

 
                                Fonte: IBGE (2012.B) 

 

 

4.1.2 A evolução da cana-de-açúcar e da aveia no Paraná e o potencial de 

produção dos painéis da região  

 

Desde sua colonização até o final da década de 1970 o Estado do Paraná 

tinha uma produção de cana-de-açúcar muito pequena, que visava apenas atender a 

demanda interna, mas que nem isto se conseguia. Os recursos investidos no Estado 

eram inferiores ao capital aplicado nas regiões de destaque na agroindústria 

canavieira. Além do mais, e o processo produtivo adotado no Estado era antiquado e 

ineficiente (SHIKIDA, 2005). 

Com os investimentos realizados pelo governo brasileiro, na década de 1970, 

durante o II PND, visando modernizar a agricultura, suprir a demanda energética e 

disponibilizar maior quantidade de crédito aos produtores agrícolas, o Estado 

conseguiu ampliar significativamente a área cultivada e a quantidade produzida de 

cana-de-açúcar. A partir da década de 80, com o Proálcool, a agroindústria 

canavieira conseguiu destaque frente ao mercado nacional.  

Na Tabela 4, pode-se acompanhar claramente a força que o cultivo de cana 

ganhou ao longo das safras de 1970 e 2010 e como o percentual de plantação em 

relação ao cultivo de cana nacional aumentou também. 

 

 

 

Produtos Safra 2011 Safra 2012

Cana-de-açúcar 634.846.136    741.105.845    

Aveia 340.995           308.210           
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Tabela 4: Evolução da área colhida, produção e rendimento, participação e colocação da cana no Paraná/Brasil - 

1970/2010 

 
         Fonte: SEAB / DERAL, 2012. 
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  No que tange a produção de aveia, Reti (2010) afirma que o Paraná e o Rio 

Grande do Sul eram responsáveis, na época, por 90% da produção dos grãos para 

alimentação humana.  

De acordo com pesquisa do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR, 2012), na 

última década a área de cultivo de aveia granífera ganhou espaço e o Estado deixou 

de importar a aveia consumida internamente e atingiu a “autossuficiência” na 

produção deste grão. O estado chegou a ser o maior produtor de aveia do país nos 

anos de 2004 a 2006. 

Entretanto, a estimativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Paraná as geadas causaram uma queda na produção de aveia do estado. Até 2011, 

o Paraná era o segundo maior produto de aveia do Brasil. A produção paranaense 

representava 35% da safra nacional, ficando atrás do Rio Grande do Sul. 

De forma geral, o cultivo de aveia no país está concentrado na área Sul, 

especialmente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No 

Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sul de Minas Gerais, o plantio de aveia é 

destinado, primeiramente, para a produção de forragem. (Comissão Brasileira de 

Pesquisa de Aveia, 2006). 

No entanto, no país a demanda da aveia restringe-se muito à alimentação 

animal e a área cultivada é insignificante se confrontada a potencialidade de 

plantação. De acordo com o Portal São Francisco (2012), isto é decorrente 

essencialmente pela ausência de conhecimento dos benefícios nutricionais, além da 

falta de variedade e pouca oferta de produtos atrativos que utilizam a aveia como 

base. 

A evolução da área colhida, da produção, rendimento, participação e 

colocação da aveia no Paraná/Brasil de 1970 a 2010, pode ser melhor visualizada 

na Tabela 5. 
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Tabela 5: Evolução da área colhida, produção e rendimento, participação e colocação da aveia no 
Paraná/Brasil - 1970/2010 

 
                  Fonte: SEAB / DERAL, 2012 
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A partir desses dados expostos sobre a área colhida, produção e rendimento, 

participação e colocação da cana-de-açúcar e aveia no Paraná/Brasil, pode-se inferir 

que teoricamente, existe grande quantidade de matéria-prima disponível para a 

fabricação dos painéis acústicos sustentáveis. Isto porque os painéis são produzidos 

basicamente a partir do bagaço da cana-de-açúcar e da palha da aveia. No entanto, 

cabe ressaltar que, apesar da grande quantidade plantada, colhida e comercializada 

dessas plantas, ainda é necessário verificar a disponibilidade destes resíduos para 

comercialização, a fim de verificar se esses insumos básicos não poderão 

representar uma dificuldade no processo produtivo.  

 

 

4.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

O processo de fabricação desses painéis tem início a partir da seleção 

manual e visual e de modo geral se resume na maceração dos resíduos (para 

amolecimento e abertura das fibras), prensados, formatação (colocados em forma), 

reprensados (para acabamento), secagem (ao sol ou em estufa), e por fim são 

realizados os acabamentos finais (lixados e padronizados), conforme Fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1: Processo de fabricação dos painéis com resíduos vegetais 
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O produto final consiste em painéis quadrados de 60cmX60cmX2cm, com um 

peso aproximado de 1,7Kg/painel. Obtendo um consumo de 850 gramas de cada 

resíduo para produção de cada painel. Ou seja, cada unidade do produto tem 

capacidade de absorver aproximadamente 1,7 Kg de resíduo. De forma que, quanto 

maior a escala de produção, maior o consumo de bagaço de cana e palhada de 

aveia será consumido.  

Essencialmente, para a fabricação dos painéis utiliza-se aveia, cana de 

açúcar, amido de mandioca, água e cal, conforme a Tabela 6 a seguir. 

 
Tabela 6: Composição da massa usada na confecção dos painéis com fibra de aveia e cana-de-açúcar 

PAINEIS COM FIBRA DE AVEIA E CANA-DE-AÇÚCAR 

NOMENCLATURA FIBRA COMPOSIÇÃO      PROPORÇÃO 

 AVEIA E CANA-DE-AÇÚCAR (base*) 50% cada fibra : H2O 1:10 

 AVEIA, CANA-DE-AÇÚCAR E AMIDO  Amido: base 0,2:1 

 AVEIA, CANA-DE-AÇÚCAR E RESINA Resina: base 0,3:1 

*Massa com fibra e água, Com 5% (peso da massa) de CaO. Utilizada como base em todas 
composições 
Fonte: Campos (2012) 

 

Ao final da mistura, a massa obtida fica com um aspecto conforme exposto na 

Figura 8.  Para proporcionar uma melhor qualidade ao produto, evitando que o 

mesmo seja atingido pela proliferação de fungos, é adicionado a mistura com 

Benzoato de Potássio, na proporção de 10:0,02 (Massa: Benzoato). 

Após colocar a mistura nas formas, estas devem permanecer por 48 horas 

dentro da estufa de secagem em temperatura de 50ºC, obtendo-se após este 

período o material da Figura 9. 

Figura 8: Massa com mix das fibras     Figura 9: Massa após secagem  

              
Fonte: CAMPOS (2012).                      Fonte: CAMPOS (2012).  
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Conforme exposto, após a prensagem e a secagem da massa, os painéis 

devem seguir para o acabamento final. Nesta etapa, eles serão cortados e lixados a 

fim de obter um produto padronizado. 

A Figura 10 traz amostras dos painéis com as seguintes dimensões: 100,0 

mm de diâmetro e 29,0 mm. 

 

Figura 10: Amostras dos painéis com 100,0 mm de diâmetro e 29,0 mm 

 
Fonte: CAMPOS (2012). 

 

            É facilmente perceptível que os painéis são fibrosos, o que conforme já 

exposto anteriormente, torna a absorção do painel maior. Permitindo assim, uma 

melhora acústica nos ambientes.  

Já a Figura 11, mostra apenas lateralmente as amostras de 100,0 mm 

 

     Figura 11: Vista lateral das amostras de 100,0mm 

 
Fonte: CAMPOS (2012). 
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No que tange as características acústicas do produto, tem-se que os ensaios 

mecânicos apontaram flexibilidade à força aplicada no material e “que para 

aplicações que exigem materiais com essa característica ele é satisfatório como, por 

exemplo, o caso do painel vibrante.” (CAMPOS, 2012, p. 98). 

Considerando ainda a flexibilidade encontrada nos ensaios de flexão, Campos 

(2012, p. 98) indica “facilidade de fixação”, bem como capacidade de “resistir a 

molduras e ao contato de objetos ou pessoas”. Estes podem ser usados 

considerando a “harmonia arquitetônica”, bem como os traços característicos da 

região. Podendo ser aplicados tanto em forros como em divisórias. E ter até mesmo 

outras aplicações, caso seja utilizado visando outra forma de tratamento acústico, 

além da absorção, como o caso da aplicação de gesso como sanduiche 

(Gesso:Painel:Gesso), que poderá servir para o isolamento acústicos dos 

ambientes. 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL ACÚSTICO 

SUSTENTÁVEL 

 

A fim de apresentar aos interessados as características acústicas do material, 

expõem-se os cálculos de Campos (2012) para a estimativa da absorção do 

desempenho dos painéis de fibra de cana-de-açúcar e aveia, em relação a uma 

frequência ou uma faixa de frequência. Campos (2012) verificou um NRC 

(Coeficiente de Absorção Sonora) de 0,38 para os painéis de fibra de aveia e cana-

de-açúcar. Expôs as curvas de absorção sonoras encontradas para as placas de 

fibra de aveia e cana-de-açúcar na Figura 12 e através deste, tem-se que os 

resultados da absorção expandem conforme o aumento da faixa de frequência. 

Sendo que para as frequências mais elevadas a eficiência foi excelente. Para as 

frequências acima de 1250 Hz é sempre maior ou igual a 60%, o que representa um 

ponto forte do produto.  
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Figura 12: Curva de absorção sonoras das placas de aveia e cana-de-açúcar. 

        
Fonte: Campos (2012). 

 

Além do teste acústico (absorção), realizaram-se alguns testes biológicos no 

material, como a avaliação do grau de envelhecimento dos painéis, aparecimento de 

fungos e o teste de odor e testes físicos (flexibilidade). Em relação à análise do grau 

de envelhecimento do material, Campos (2012) encontrou bons resultados, visto que  

os painéis não apresentaram grandes modificações, apenas ocorrendo uma 

pequena alteração na cor (escurecimento). É importante destacar também que, 

depois da realização do ensaio de envelhecimento, o material se tornou menos 

flexível (mais firme). No entanto, as placas não ficaram quebradiças ou 

apresentaram descamação, ou seja, a partir deste ensaio conclui-se que existe mais 

um ponto forte para produto. Visto que ele mantém suas características iniciais 

inalteradas, mesmo após de serem expostas a diversas condições ambientais. 

No que diz respeito ao teste de odor feito no produto, pode-se afirmar que o 

produto obteve bom desempenho após os ensaios olfativos, mantendo seu leve odor 

característico inicial, estando livres de odores adicionais. A observação visual de 

aparecimento de colônia de fungos no painel também foi satisfatória, por tanto pode 

ser considerada mais um ponto forte do produto. O teste avalia os painéis após 48 

horas e não apresentou o surgimento de colônias de fungos. Esta constatação pode 

ser justificada, de acordo com Campos (2012), pelo material ter ficado macerando 

em meio alcalino na etapa inicial do processo, além deste ser esterilizante.  
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De forma geral, os ensaios acústicos, mecânicos e biológicos realizados por 

Campos (2012) nos painéis aveia e cana-de-açúcar podem ser considerados bons 

resultados se confrontados com o resultado de outros materiais similares, que 

empregam diferentes resíduos fibrosos. Quanto à estética do produto, pode-se dizer 

que é bastante rústica. Considerando esta limitação Campos (2012) expõe: 

(...) Existe a necessidade de desenvolvimento de métodos mais 
eficientes e precisos para as propriedades físicas. Sendo assim, 
desenvolver o produto em equipamentos que permitam melhor 
uniformidade, textura da fibra, tamanho, forma dos painéis, realizar 
novos ensaios e passar por um processo de acabamento, pintura 
com técnicas apropriadas e materiais adequados para melhorar o 
aspecto visual dos mesmos (CAMPOS, 2012, p.99). 

No que se refere ao teste de ruptura, não foram encontrados os melhores 

resultados, podendo ser considerado um ponto fraco do produto. Isto porque o 

painel sofreu deformação mesmo antes da ruptura, demonstrando certa flexibilidade. 

Campos afirma que o módulo de ruptura dos painéis pode ter sido afetado pela 

composição do material. No entanto, a flexibilidade existente pode representar 

facilidade de fixação. Além do mais, tem capacidade para resistir a molduras e bem 

como ao contato de objetos ou usuários dos ambientes. Um ponto destacado por 

uma entrevista foi que, não foram realizados testes para garantir a inflamabilidade do 

produto. 

Dessa forma, conclui-se que o produto possui muito mais pontos fortes 

internos (coeficiente de absorção maior do que 60% para faixas de frequência acima 

de 1250 Hz, NRC próximo ao NRC dos produtos concorrentes analisados, bons 

resultados para testes biológicos, capacidade de resistir à aplicação de molduras e o 

diferencial da sustentabilidade) do que pontos fracos (teste de ruptura, aparência e 

ausência de diferenciais como isolação acústica e função térmica).  
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4.4 A UTILIZAÇÃO DOS PAINÉIS 

 

Os painéis para tratamento acústico com a utilização de resíduos de fibras de 

aveia e cana-de-açúcar, a princípio visam atender o mercado de consumidores que 

buscam melhorar a qualidade sonora do ambiente. Melhoram a reverberação do 

local. Ou seja, diminuem o eco. Observado essa especificidade do painel, o mercado 

consumidor pode ser muito vasto, podendo atingir salas de aula, auditórios, estúdios 

de música, teatros ou em qualquer lugar em que haja preocupação com a qualidade 

acústica que o ouvinte receberá a informação gerada por uma fonte sonora (orador 

ou instrumento), isto porque o excesso de reverberação pode atrapalhar o 

entendimento do ouvinte. 

A princípio a fixação dos painéis se dá através da colagem destes na parede 

dos ambientes. Entretanto, já estão sendo desenvolvidos estudos para constatar a 

viabilidade técnica de utilizar estes painéis entre duas camadas de gesso ou entre 

tijolos, de forma que, além da reverberação, a placa possa ser utilizada para isolar 

ambientes. De forma que, além de melhorar o entendimento de um recinto fechado, 

esta forma de aplicação poderá diminuir a troca de ruídos entre ambientes. Com a 

utilização do painel com a configuração de gesso:painel:gesso, o produto poderá ser 

utilizado como divisórias de ambientes substituindo as divisórias de salas. As 

universidades, por exemplo, tem muito problema com troca excessiva de ruído entre 

as salas dos professores, laboratórios de estudos e secretarias. Isto porque as 

divisórias utilizadas atualmente são muito finas e permitem a troca constante de 

ruído de um ambiente para outro. 

O produto também poderá ser utilizado entre os cômodos de apartamentos, 

diminuindo a troca de ruído e melhorando a qualidade de vida dos moradores e 

aumentando a privacidade dos moradores. Ou entre salas empresariais. Ou seja, 

independente do produto ser utilizado apenas como um painel absorvedor ou como 

painel de isolamento, o mercado consumidor é muito amplo. O diferencial do produto 

é que, além de absorver o som e, consequentemente, melhorar a qualidade acústica 

de ambientes fechados como outros produtos similares no mercado já fazem, este 
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painel utiliza como insumos principais resíduos de cana-de-açúcar e aveia, 

diminuindo o descarte inadequados destes no meio ambiente. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Buscando possibilitar a reprodução deste trabalho em outros estudos de 

casos, será exposta a metodologia utilizada para a execução de maneira simples e 

detalhada.  

Um estudo científico só deve ser assim denominado quando produzir ciência, 

dela derivar ou seguir o modelo de tratamento, ou seja, abordar de maneira formal a 

metodologia (SALOMON, 1993). Dessa forma, de acordo com Bastos, Paixão e 

Fernandes (1982), é de fundamental importância que a metodologia seja escrita de 

uma maneira clara, precisa, objetiva e consistente. Isto por que, ante uma 

metodologia bem definida e minuciosamente escrita, o trabalho científico se tornará 

passível de reprodução por outros estudiosos, em outras localidades em um 

contexto semelhante. 

 A fim de permitir tal reprodução, este capítulo será subdividido em (4.1) 

definição do tipo de pesquisa, (4.2) definição das perguntas das pesquisas, (4.3) 

definição do método de coleta de dados, (4.4) análise dos resultados e limitações da 

pesquisa.   

 

 

5.1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 

A metodologia usada para elaboração deste estudo será de natureza 

qualitativa descritiva / compreensiva, por descrever as características do produto 

analisado, envolvendo a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Pesquisas qualitativas, de acordo com Minayo (1996), consideram algumas 

particularidades que, muitas vezes, são descartadas pelas pesquisas quantitativas. 

No entanto, cabe destacar que as pesquisas quantitativas e qualitativas são, em 

muitos casos, complementares. 

 Dando suporte ao trabalho, serão realizadas entrevistas semiestruturadadas 

com os consumidores em potencial, com os fornecedores de matéria-prima. Ou seja, 
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foram aplicadas entrevistas com uma amostra composta por entrevistados dos 

segmentos envolvidos. Além de levantamento de dado junto aos revendedores de 

produtos substitutos. Para Haguette (1997), entrevistas são importantes, visto que 

permitem o contato entre entrevistador (com objetivo de coletar informações) e 

entrevistado (que fornecerá informações objetivas ou subjetivas a respeito do tema). 

Além do processo de elaboração exigir tempo e cuidado para que o objetivo da 

pesquisa seja alcançado, é de fundamental importância que os dados confidenciais 

e a identidade do entrevistado sejam mantidos em sigilo (LAKATOS; MARCONI, 

1996). 

 Neste trabalho, em específico, serão utilizadas entrevista semiestruturadadas 

que envolvem questões pré-definidas abertas (discursivas) e fechadas (alternativas). 

No entanto, ficando alguma dúvida sobre o tema, cabe a realização de questões 

adicionais sobre o tema. Essa técnica de entrevista é muito utilizada quando há 

carência de um direcionamento mais específico para o assunto, “intervindo a fim de 

que os objetivos sejam alcançados” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75) 

 

  

5.2 DEFINIÇÃO DAS PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

Considerando os principais objetivos da pesquisa, elabou-se as perguntas da 

pesquisa a serem respondidas ao final do estudo, conforme Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3: Objetivos e Perguntas da Pesquisa 

Objetivos Específicos Perguntas da Pesquisa 

Definir as características técnicas e 
competitivas do produto 

a)      Quais as características mais 
relevantes dos painéis para tratamento 
acústico em questão? 

Realizar uma análise  acerca da possibilidade 
de competição do produto no mercado da 
construção civil na região de Maringá, Pr. 

b)      Quais as vantagens e desvantagens 
deste produto frente aos produtos 
concorrentes? 

Verificar a possibilidade de aceitação dos 
consumidores para consumo do painel. 

c)      Existe aceitação do mercado 
consumidor para o produto na região? 

Identificar o potencial de fornecimento de 
insumos naturais da região para a fabricação 
de painéis 

d)      Qual o potencial de fornecimento 
dos insumos naturais da região para a 
fabricação dos painéis? 
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5.3 DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de diálogo direto com Campos 

(2012), pesquisadora que desenvolveu o painel acústico sustentável. Bem como 

estudo dos materiais publicados com os resultados dos testes feitos com o material. 

Além de análise do processo de fabricação e das características mais relevantes do 

material. Elaborou-se também, um roteiro de questões e entrevistas 

semiestruturadas que foram aplicadas junto aos consumidores de materiais 

acústicos, fornecedores em potencial das principais matérias-primas (resíduo de 

cana e aveia) e revendedores varejistas de materiais acústicos atuantes em 

mercado. É importante destacar que, tratou-se de entrevistas semiestruturadas, 

permitindo adaptações no roteiro de acordo com as características dos entrevistados 

e suas respostas. 

O roteiro de questões foi dividido por categorias, de acordo com os principais 

elementos a serem identificados (Apêndice A). Os aspectos abordados foram o 

ambiente competitivo, os aspectos ambientais, os produtos substitutos, os novos 

entrantes, a aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores, o uso do 

painel e disponibilidade de matérias-primas (cana e aveia). A partir deste 

questionário geral, os roteiros foram subdivididos para aplicação nos três grupos 

(distribuidores varejistas, fornecedores de matéria-prima e consumidores potenciais). 

Por fim, estudaram-se os aspectos econômicos, potencial agrícola, capacidade de 

fornecimento de insumo da região, informações sobre o mercado consumidor e a 

aceitação do produto na região de Maringá. Posteriormente será estimado o preço 

para o painel através de da análise dos preços dos produtos concorrentes. 

  

 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Após a etapa de levantamento de dados inicia-se a análise crítica das 

informações, por intermédio do método de análise de conteúdo e convergência. 
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Verificou-se as características do produto, além das características dos 

fornecedores, compradores, novos entrantes, produtos substitutos e da rivalidade 

entre os concorrentes existentes no mercado. Para melhor fundamentação das 

análises, utilizou-se de informações obtidas sobre este mercado. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa surgiram algumas situações que 

limitam os resultados da mesma, destacando-se o limite geográfico impedindo 

extrapolações, a subjetividade nas questões abordadas e a possibilidade da não 

disponibilidade de matéria-prima em quantidade suficiente para escala industrial. 

Espera-se que nenhuma destas possíveis limitações altere a aceitação dos 

resultados encontrados, e não afete a aceitação das conclusões do trabalho e a 

aceitação do produto no mercado. Deve-se atentar, em um primeiro momento, a 

região de estudo e aplicação do questionário é restrita a de um limite geográfico, que 

impede extrapolações. 

Outro fator limitante é a questão de que, a pesquisa envolve questões 

subjetivas e os resultados encontrados ao longo do estudo não poderão ser 

generalizados. Ou seja, todo e qualquer ponto negativo ou positivo apurado na 

caracterização do produto e aceitação de mercado, limita-se na opinião e percepção 

de mercado que os entrevistados têm sobre aquele mercado e/ou produto. Não 

permitindo a extensão dos resultados para outros produtos ou diferentes mercados e 

regiões.  

Por fim, outro fator que poderia limitar o estudo seria a disponibilidade de 

resíduos de fibras naturais disponíveis na região do estudo, de forma que fosse 

possível iniciar o processo de fabricação dos painéis de forma continuada e 

ininterrupta, caso haja demanda para tal. No entanto, tem-se ainda a possibilidade 

de produzir para nichos específicos de mercado, uma vez que, trata-se de um 

produto diferenciado. Além do mais, pode-se considerar que, em geral, a maioria dos 

estudos de inserção de produto utiliza uma amostra limitada. 
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5.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Como o estudo limita-se a região de Maringá, Pr., cabe um levantamento a 

respeito de alguns dados que caracterizem a área observada. De acordo com o 

IBGE (2012), a cidade de Maringá - Paraná é considerada polo regional e encontra-

se entre as cidades de Mandaguaçu, Ângulo, Iguaraçu, Astorga, Sarandi, Marialva, 

Floresta, Ivatuba, Doutor Camargo e Paiçandu, conforme o Mapa 1. 

 

 
Mapa 1: Maringá, Pr. 

 
Fonte: IPPUR/UFRJ-FASE, 2002. 

 

De acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE em 2010, a área colhida (ha) 

de cana-de-açúcar é de 1.314. A produção atinge 108.785 toneladas, com um 

rendimento médio de 82.789kg/ha, com um valor de MR$ 4.251. No que diz respeito 

à potencialidade do mercado do Município de Maringá, pode-se dizer que, por ser 

considerado um polo regional consolidado, a região da cidade pode ser apontada 
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como um bom lugar para se investir.  

De acordo com o Ipardes (2012), o capital investido no ano de 2010 em 

Maringá foi de R$ 120.547.030,45 e a amortização neste mesmo período foi de R$ 

21.968.428.28. Ainda segundo o Ipardes (2012), o Censo de 2010 aponta uma 

população economicamente ativa de 204.301. 

Além do mais, a população maringaense no ano de 2000 era de 288.653 e no 

ano de 2010, de acordo com o IBGE (2012), atingiu 357.117 habitantes. O que 

representa um crescimento aproximado de 24% da população. Sendo a terceira 

maior cidade do Estado e a 66º mais populosa do país, de acordo com o Portal da 

Cidade (2012). O que representa um crescimento abrupto no mercado consumidor 

em potencial. 

De acordo com o Boletim Econômico (2011), o último trimestre de 2010 foi 

caracterizado por um aumento marcante na arrecadação do Imposto sobre a 

Produção (IPI) e também do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN), que em comparação com os valores de setembro do mesmo ano, a 

arrecadação do ISSQN cresceu 22,67%, ultrapassando os R$ 7 milhões e a 

arrecadação com o IPI elevou 67 %, superando os R$ 5,7 milhões.  O que torna 

facilmente perceptível a aceleração da atividade econômica no setor industrial e no 

setor de arrecadação de serviços neste período na cidade de Maringá. Como uma 

informação positiva no que tange o município de Maringá, tem-se, de acordo com 

um estudo realizado pela Acim (2012), juntamente com o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) e o Departamento de Economia 

da Universidade Estadual de Maringá, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-

M) de 2010, de 0,841.  

Este índice é calculado a partir da expectativa de vida ao nascer, do acesso à 

escolaridade, e do PIB per capta. Quanto mais próximo de um melhores são as 

condições analisadas, enquanto que, quanto mais próximo de zero, piores as 

condições da população local. O IDH maringaense pode ser considerado alto, 

consequentemente seu nível de desenvolvimento humano. A cidade foi o 65ª do 

ranking nacional e o 6º do Estado. O que demonstra que a população maringaense 
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se preocupa e tem com a qualidade de vida e tem condições de mantê-la. Ou seja, é 

uma população que consideraria em consumir produtos sustentáveis e que ainda 

melhoram a qualidade acústica do ambiente. De forma sucinta pode-se apontar que 

o município de Maringá apresenta características extremamente positivas e o 

potencial mercado consumidor é elevado. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A fim de atingir os objetivos propostos no trabalho, separou-se um capítulo 

para exposição e análise dos resultados obtidos na pesquisa e análise dos 

resultados obtidos.  

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS 

 

A fim de caracterizar os entrevistados elaborou-se o Quadro 4. Cabe destacar 

que, no total, considerou-se a resposta de 13 pessoas distintas, sendo estas 

divididas em: 5 consumidores, 3 distribuidores varejistas e 5 fornecedores de 

matéria-prima (3 aveia e 2 cana-de-açúcar). Quanto aos distribuidores, é importante 

enfatizar que apenas 1 foi, de fato, entrevistado, os outros dois colaboradores 

forneceram informações através de cotação do material e por e-mail, mas 

imaginando que se tratava de uma compra qualquer. Não foram realizadas 

entrevistas com fabricantes, pois estes não realizam as vendas, e quando se 

estabelece contato com os fabricantes, eles encaminham o consumidor final aos 

distribuidores varejistas. Cabe ressaltar que o distribuidor varejista 2 é um dos 

representantes da SONIQUE e o distribuidor varejista 3 é representante da Sonex. 

Em relação aos fornecedores de matéria-prima, apesar de apenas 2 

entrevistados responderem o roteiro de questão sobre a cana-de-açúcar 

(Fornecedor 1), pode-se considerar que existe representatividade nas informações, 

uma vez que, trata-se da Usina de maior força da região e o entrevistado informou 

que nas 27 unidades do grupo, os procedimentos são os mesmos; e de um grupo de 

São Paulo que atua em diversas regiões do país com 10 unidades em diferentes 

estados. Por fim, considera-se relevante a quantidade de duas entrevistas realizadas 

com fornecedores potenciais de aveia, uma vez que o Fornecedor 3 tem grande 

força e representatividade no Paraná e no Brasil, exportando grão, fibras e produtos 

industrializados. 
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Quadro 4: Caracterização dos entrevistados     

Tipo Tamanho* Localização Atividades Desenvolvidas Un.Prod. 
Força 

competitiva 
Tempo atuação 

Consumidor 1 Pequena Maringá 
Arquiteta: Projeto de arquitetura de interiores, adm. de 

obras e assessoria técnica de obras 
1 Pequena 4 anos 

Consumidor 2 Média São Paulo (atuação nacional) 
Engenheiro Civil: Planejamento e execução de obras 

rápidas com foco no varejo 
2 Média 9 anos 

Consumidor 3 Pequena Maringá Arquiteto: Consultoria 1 Pequena 12 anos 

Consumidor 4 Pequena Maringá 
Engenheira Civil: Desenvolvimento de projetos acústicos 

de condicionamento e isolamento 
1 Pequena 7 anos 

Consumidor 5 Grande 
Maringá (atuação noroeste do 

Paraná) 
Designer de Interior: suporte técnico 1 Média 5 anos 

Distribuidor Varejista 1 Pequena Maringá (atuação Paraná) Instalação e comércio de Gesso Acartonado 1 Forte 2 anos 

Distribuidor Varejista 2 Pequena 
São Bernardo do Campo 

(ambiente virtual de vendas de 
vendas) 

Comercialização de produtos para tratamentos acústicos   Forte 25 anos 

Distribuidor Varejista 3 Pequena Londrina 
Serviços de especificações técnicas, projetos e 

instalações de seus produtos. 
1 Forte 27 anos 

Fornecedor 1 (Cana-de-
açúcar) 

Grande 
Distrito de Iguatemi (município 

de Maringá) 

Usina: Produção de cana-de-açúcar, açúcar, álcool e 
energia elétrica 

27 Forte 50 anos 

Fornecedor 2 (Cana-de-
açúcar) 

Grande Junqueirópolis - SP 
Produção de álcool hidratado e anidro, açúcar, energia 

elétrica 
10 Forte 27 anos 

Fornecedor 3 (Aveia) Grande Campo Mourão 

Cooperativa: Rec. e comercialização de grãos e fibras 
produzidas no país e industrialização e comercialização 

de produtos processados (margarina, gordura, óleo, 
café, farinha, ...) 

90 Forte > 40 anos 

Fornecedor 4 (Aveia) Pequeno 
Distrito de Barreiro das Frutas 
(Município de Campo Mourão) 

Produtor rural: Produção de milho, aveia e soja 1 Média 20 anos 

Fornecedor 5 
(Aveia) 

Média Ivatuba 
Produtor rural: Plantio de soja, milho, nabo com aveia 

consorciada. 
1 Média 50 anos 

* Quanto ao tamanho, dividiu-se em três grupos quanto ao porte (número de funcionários), sendo estes: Pequena (até 49 funcionários), Média (de 50 a 99) e Grande (acima de 100) 
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6.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para melhor visualização, dividiu-se neste capítulo, os resultados de acordo 

com as diferentes categorias verificadas ao longo das entrevistas. Sendo assim, está 

parte do trabalho será subdividida em: (6.2.1) o ambiente de competição, (6.2.2) 

aspectos ambientais, (6.2.3) os produtos substitutos, (6.2.4) os novos entrantes, 

(6.2.5) aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores, (6.2.6) quanto 

às características do produto (painel acústico sustentável) e, (6.2.7) disponibilidade 

de matéria-prima. 

 

 

6.2.1 O ambiente de competição 

 

O ambiente de competição compreendeu perguntas tanto para consumidores 

finais de produtos de revestimento acústico quanto para os distribuidores varejistas. 

No roteiro de questões enviado aos fornecedores de matéria-prima não foi abordada 

nenhuma questão preenchendo este quesito. 

Por unanimidade os consumidores elegeram a qualidade do produto o item 

mais importante no momento da aquisição. A maioria dos entrevistados destacou 

ainda a facilidade na fixação do produto e a estética do material como fundamentais. 

Houve também quem destacou a durabilidade e um preço acessível como 

importante. Indo ao encontro destas informações, os distribuidores varejistas, em 

sua maioria, consideram que os itens mais valorizado pelos consumidores são a 

qualidade e confiabilidade do material (em casos de aquisição para obras 

residenciais) e preço (em caso de obras comerciais). O distribuidor varejista 1 

destaca que “os vendedores tem de explicar ao cliente a qualidade do produto e 

todos os aspectos positivos e negativos”, cabendo a ele a escolha.  

Além do mais, o distribuidor varejista 1 destaca também que, os clientes 

sempre tentam negociar o valor do produto e até mesmo o valor da instalação deste. 

No entanto, ressalta que o poder de negociação do cliente é limitado pelos custos da 
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empresa, dentre os quais o custo da mão de obra e tributação do produto, que estão 

embutidos no valor do produto final. O que pode ser oferecido aos clientes é uma 

melhor condição de pagamento, geralmente uma entrada mais dois pagamentos (0 + 

28 + 56 dias). 

 A opinião dos consumidores, de modo geral, é contrária a do distribuidor 

varejista 1 quando se referem a obras pequenas, no entanto, consideram que tem 

grande poder de barganha quando se trata de obras de maior porte. O consumidor 4 

expõe que “quando a obra é de maior porte a negociação por preços melhores é 

facilitada, já que torna-se interesse do fornecedor. Caso contrário, a negociação é 

limitada”. O consumidor 1 coloca ainda que, quanto mais antiga e consolidada a 

marca for, maior a possibilidade de negociar preço, uma vez que eles possuem 

muitos clientes (ganho em escala) e conseguem reduzir o preço, e como 

consequência disso as marcas entrantes devem reduzir seus preços para conseguir 

permanecer no mercado também. O consumidor 3, conclui esta discussão quando 

diz que existe grande poder de negociação por parte dos clientes, “mas através de 

argumentos técnicos prevalece o desempenho em relação ao custo”. 

De acordo com os consumidores as principais fábricas representadas na 

região citadas pelos consumidores entrevistados foram a Placo, a Knauf Brasil , a 

Isover e a OWA .Todas consideradas de grande porte. Para melhor ilustrar o grau de 

concentração destas empresas, pesquisaram-se informações sobre estas em seus 

respectivos sites. A fábrica da Placo Brasil está instalada “tem 18 mil m2 de área 

construída”. Possui uma linha de produção que garante fornecimento contínuo de 22 

milhões de m2 de placas de gesso para drywall por ano. Possuindo representantes 

em praticamente todos os estados do Brasil, incluindo o Paraná (Curitiba, Londrina, 

Maringá, dentre outras). São representantes da Placo em Maringá a Placo Centre e 

a DW drywall.  

Já o Grupo Knauf (alemão) também mencionado pela maioria dos 

entrevistados é composto por 26 empresas e tem representantes em 70 países. Um 

dos representantes maringaense da Knauf é a EPS. A Isover, por sua vez, é 

considerada líder mundial em materiais de isolamento e oferta diversos produtos. 
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Atuando na América do norte, América do Sul, África, Ásia e Europa, a empresa atua 

em diversos estados, inclusive com diversas lojas em variadas cidades 

paranaenses, incluindo o município de Maringá (Dplac e EPS).  

Por fim, a OWA Brasil pode ser considerada líder no mercado de espumas 

acústicas. Responsável pela produção do produto SONEXacoustic, esta marca 

possui produtos muito similares ao painel acústico sustentável desenvolvido por 

Campos (2012) e analisado neste trabalho, portanto, será realizada uma análise 

comparativa entre ambos a seguir. A OWA Brasil produz, importa e distribui por todo 

país, forros e revestimentos acústicos em espuma SONEX, Forros em Fibra Mineral, 

Forros e Revestimentos Acústicos em Madeira, Forros e Perfis Metálicos. É 

importante destacar que todas as marcas possuem certificados de qualidade (ISO) e 

tratam parcialmente ou totalmente os resíduos gerados ao longo do processo de 

fabricação. 

Quando abordou-se a questão das principais tecnologias utilizadas para 

tratamento acústicos, as respostas convergiram de modo geral e indicaram algumas 

como as mais utilizadas, são estas: espumas ou madeira tratadas, forro de fibra 

mineral e gesso acartonado com lã de rocha e lã de vidro.  Por fim, expõe-se que 

todos os consumidores consideram que existe ganho na qualidade do trabalho e no 

bem estar social ao utilizarem ambientes tratados acusticamente. 

 

 

6.2.2 Aspectos ambientais 

 

Em relação aos aspectos ambientais, foram entrevistados apenas os 

consumidores (cinco), uma vez que o interesse aqui é saber o interesse dos 

consumidores quanto à sustentabilidade e produto que tenham maior preocupação 

com o meio ambiente durante o processo de fabricação, dado que esses são 

objetivo final da cadeia produtiva. Quando foram abordados sobre a aquisição de 

produtos ecologicamente corretos, a maioria alegou que nunca adquiriu dada a 

baixa disponibilidade no mercado e preços praticados. No entanto, uma minoria 
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respondeu que sim e justificam suas repostas dizendo que se as características 

técnicas do produto atendem a necessidade do projeto não há motivos para não 

usar um modelo que seja sustentável.  

Cabe enfatizar que nenhum dos consumidores entrevistados deixou de 

adquirir um produto em decorrência da não sustentabilidade do mesmo. O 

consumidor 4 alega que caso houvesse fácil acesso a produtos sustentáveis com 

desempenho semelhante aos disponíveis em mercado, poderia ter deixado de 

consumir um produto tradicional em prol de um ecologicamente correto. Além do 

mais, apenas uma pequena parcela dos consumidores tiveram a oportunidade de 

deixar de comprar um produto tradicional por um sustentável. Mas que caso 

tivessem a oportunidade, todos aceitariam consumir os materiais que tivessem a 

preocupação socioambiental, desde que houvesse equivalência em preço e 

qualidade.  

No caso de haver equivalência em qualidade, mas com o preço superior 

(sustentável > tradicional) a maioria respondeu que provavelmente não faria a 

aquisição só por o produto ser sustentável, deveria haver mais algum diferencial. 

“Normalmente os clientes que estão construindo dão preferência a produtos com 

menor preço, em detrimento à sustentabilidade do material” (CONSUMIDOR 1). Os 

poucos consumidores que aceitaram pagar um preço superior pelo diferencial da 

sustentabilidade, afirma que o preço não poderia ser muito mais alto. 

 

 

6.2.3 Os produtos substitutos 

 

Já no que tange aos assuntos interligados aos produtos substitutos, 

consultou-se a opinião dos distribuidores varejistas e consumidores. Quanto as 

características mais requisitadas pelos produtos acústicos já disponíveis em 

mercado, a resposta dos dois grupos entrevistados (varejistas e consumidores) 

convergem dizendo que a eficácia do produto, quanto o desempenho técnico, é o 

quesito mais importante. O distribuidor varejista 1 apontou que “o produto acústico 
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tem de ser eficiente. Não adianta nada ter uma boa aparência se não tratar a 

acústica dos ambientes. Pelo lado dos consumidores houve destaque para a 

inflamabilidade do produto, aparência e condições de fixação. A resposta do 

consumidor 1, exposta a seguir, ilustra bem a opinião dos demais entrevistados: 

“Normalmente os produtos acústicos devem ser mais eficazes que de 
aparência agradável, pois qualquer que seja o material, ele depende 
da correta aplicação, que é determinada por um profissional 
qualificado para tal função. Portanto, o profissional deve escolher o 
material correto para aplicação em determinada situação, visto que 
existem inúmeras opções disponíveis no mercado, avaliando primeiro 
se suas características atendem a demanda e ainda qual a melhor 
aplicação para que visualmente seja adequado.” 

 
É importante destacar que nenhum dos consumidores entrevistados conhece 

ou utilizam algum produto acústico com características sustentáveis. Quando a 

aceitação do painel acústico sustentável, todos os consumidores aceitariam a 

consumi-lo caso houvesse equivalência em preço e qualidade, por questão de 

consciência ambiental. Caso o produto tivesse equivalência em qualidade, mas 

superior em preço, os consumidores disseram que aceitariam a experimentar a 

princípio em pequenas obras, desde que o preço não fosse muito superior. Mais 

uma vez, a resposta do consumidor 1, resume bem a opinião da maioria. 

“Nesse caso, deveria ser avaliado o quanto ele é mais caro, e se 
esse ganho na sustentabilidade do edifício não implicaria no 
comprometimento de outros gastos que seriam de fundamental 
importância para o bom andamento da obra. Caso fosse viável, a 
opção seria pelo sustentável.” 
 

 Quanto aos distribuidores de produtos acústicos, todos comercializam mais 

de um tipo de produto para tratamento acústico e em todos os casos, são ofertados 

produtos para diferentes tipos de condicionamento de ambiente, dentre eles 

produtos de isolação e absorção. O distribuidor varejista 1 é um dos representantes 

maringaenses da fabrica Placo, existindo um contrato de exclusividade. O melhor 

produto absorsor oferecido por ele é indicado para frequências sonoras de 500 a 

200 Hz, com 8 kg/m2 e um coeficiente de 0,75. Trata-se de um produto classe A, 

com o preço de 175,00 reais/m2, sem custo adicional para fixação e com quatro tipos 

de certificados de qualidade (ISO). Além do mais, este produto está disponível em 
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qualquer cor, isto porque, trata-se de um material que pode ser pintado da cor da 

preferência do cliente. Sua fixação pode ser realizada de forma removível ou 

estruturada. 

Por se tratar de um produto com características técnicas e preços não 

compatíveis com o produto acústico, pode-se afirmar que não cabe comparação com 

o produto em análise e nem maior detalhamento deste. Em contrapartida, têm-se 

outros dois produtos com desempenho bem próximo ao produto em análise. A partir 

da Tabela 7, pode-se notar a proximidade dos valores de absorção entre o painel 

desenvolvido, o produto da marca SONIQUE e o SONEX (produzido pela OWA, com 

representante em Londrina).  

 

Tabela 7: Absorção sonora em função da frequência por diferentes materiais 

FREQUÊNCIA 
(Hz) 

SONEX SONIQUE FIBRA DE CANA E AVEIA 

e = 20mm e = 25mm e =20 mm 

d=32(kg.m-3) d=25(kg.m-3) d =23,2 (kg.m-3) 

125 0,04 0,07 0,02 

250 0,12 0,18 0,08 

500 0,28 0,27 0,21 

1000 0,44 0,41 0,56 

2000 0,60 0,49 0,69 

4000 0,73 0,53 0,62 

NRC 0,36 0,33 0,37 

                     Fonte: Adaptado de Campos (2012). 

 

Como o desempenho do teste de absorção dos três produtos são muito 

próximos, é de fundamental relevância disponibilizar mais informações destes dois 

produtos. De acordo com o site da Vibrasom (2012), a placa SONIQUE com 25mm  

pode ser adquirida tanto em placas onduladas quanto em placas lisas de 

625x625mm (Figura 13). Esse modelo de placa tem uma espessura (A) de 20 mm e 

perfil (C) de 35 mm. As dimensões das placas são de 625x625mm, sendo a matéria-

prima, uma espuma. De acordo com cotação realizada junto a um vendedor da placa 

SONIQUE (primeira quinzena de novembro de 2012), a metragem quadrada da 

placa colorida custa R$ 65,10. Para fixação na superfície é necessário o uso de cola. 

O valor da cola é de R$ 11,98 e pode fixar até 2,5m2 da placa. 
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Figura 13: Placa SONIQUE 

 
Fonte: Vibrasom (2013) 

 

 Assim como o painel com resíduos de fibras naturais, deve ser instalado de 

maneira aparente nos ambientes, não sendo necessário o acompanhamento de um 

profissional para realizar a fixação. Basta apenas seguir as instruções do manual 

que é enviado junto ao kit de placas. Outra característica deste material é 

possibilidade de aquisição do material em diversas cores (22), conforme observa-se 

nas Figuras 14 e 15. A SONIQUE Wave 35/10 é um material de revestimento 

acústico indicado para instalação no teto ou parede (desde que a superfície seja 

plana) e é recomendado para reduzir a reverberação do ambiente, melhorando a 

qualidade sonora da sala, escritório, Home Theater e outros. 

 

Figuras 14 e 15: SONIQUE 

 
Fonte: Vibrasom (2013) 

 

Além do mais, deve-se destacar que, além do custo da placa SONIQUE e da 

cola utilizada para aplicação do material, deve-se considerar o custo de frete, que 

pode variar de acordo com o CEP e volume de envio. Simulando, no dia 17 de 
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janeiro de 2013, uma compra, na Loja virtual da empresa (vibrashop.com.br), de um 

Kit SONIQUE Wave 35/10 contendo uma caixa com 22 placas de 625x625mm de 

SONIQUE (8,58 m²), 4 bisnagas de Adesivo para SONIQUE, 1 Aplicador e 1 Manual 

de instruções, o kit seria ofertado por R$609,02 a vista ou 6 parcelas de R$ 109,83 

(total parcelado R$ 658,98) e valor do frete4 seria de R$242,90, totalizando R$ 

851,92. O peso do material enviado seria de 11 Kg (84 Kg peso cubado para cálculo 

de frete) e a dimensão da caixa: 1290x660x300mm. O pagamento pode ser feito de 

diversas maneiras. 

 A outra placa para tratamento acústico com valores de absorção bem 

próximos aos do painel absorvedor com resíduos de aveia e cana-de-açúcar é a 

SONEX 20mm (Figura 16), que pode ser aplicada tanto em parede, quanto em  tetos 

e também está disponível em diversas cores, sendo a cor padrão cinza grafite e 

mais 18 cores diferentes. 

Figura 16: SONEX 20mm 

 
Fonte: isar.com.br 

 
Esta placa também tem facilidade na aplicação, não requerendo preparo 

especial do teto ou das paredes, resultando ainda, em acabamento final. A placa 

possui também resistência ao fogo, leveza, e durabilidade mesmo em ambientes 

quimicamente agressivos. Assim como a placa anterior é disponível na placa lisa ou 

perfilada e é indicada para revestir, dentre outros, escritórios, call centers, escolas, 

hospitais, piscinas cobertas, casas de máquinas e barcos. 

                                                
4
 O frete foi calculado utilizando o CEP da UEM (87.020-900) 
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 O material de fabricação é uma espuma de poliuretano flexível com superfície 

esculpida em cunhas anecóicas (patente), com densidade 30kg/m3. A dimensão da 

placa pode ser tanto de 1250mmx625mm, quanto de 625mmx625mm. O modelo 

perfilado, assim como o da marca SONIQUE, tem a espessura (A) de 20mm e o 

perfil (C) de 35 mm, com garantia de 5 anos. 

 O preço da placa SONEX Flexonic 20/35 varia de acordo com a cor escolhida 

para o material, se natural ou pintado. De acordo com cotação feita com um 

representando da cidade de Londrina da OWA, o valor do produto de cor padrão 

(cinza grafite) custa R$ 80,00m2. Deve-se acrescentar o custo de mão de obra de 

fixação do produto, que não teve o valor informado. Acrescenta-se também uma 

despesa de perda de material durante a aplicação de 10% do total da área. 

Para a mesma dimensão de 8,58 m2 orçada para o SONIQUE, o custo do 

painel seria de R$ 686,40, superior (mas muito próximo) ao valor cobrado pela placa 

SONIQUE. Com o acréscimo de 10% da perda, considera-se um total de R$ 755,04. 

No entanto, destacou-se que, para serviços fora da cidade de Londrina cobram-se 

as despesas com viagem e alimentação dos funcionários e que o valor do frete varia 

de acordo com a quantidade adquirida. 

 

 

6.2.4 Os novos entrantes 

 

Quanto aos novos entrantes, mais uma vez, os distribuidores varejistas e os 

consumidores finais do painel foram os únicos abordados. Em relação a preferência 

de demanda, o distribuidor varejista 1 afirma que, no geral, os consumidores optam 

por produtos de menor custo e não levam em consideração a marca do material ou 

se já o utilizaram anteriormente. O que diverge da opinião da maioria dos 

consumidores que expõe que, consome “normalmente produtos já utilizados por ter 

conhecimento sobre o real desempenho do mesmo”, levando em consideração 

muitas vezes a opinião de colegas que também trabalham na área. Mas vai ao 

encontro da opinião de uma minoria que pensa como o Consumidor 2, que “todo 
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projeto busca a redução dos custos visando um lucro maior”, mas que dizem levar 

esse argumento até certo ponto, a fim de que seja mantido um padrão mínimo de 

qualidade. 

Com opinião unânime, os entrevistados apontam a aceitação de um novo 

produto que estivesse sendo lançado em mercado. O Consumidor 2, destacou que a 

princípio a utilização seria em pequenas áreas, com a finalidade de teste. Enquanto 

o Consumidor 1 resume a ideia dos demais quando diz que aceitaria adquirir um 

novo produto, “desde que seu preço fosse muito atrativo e suas características 

fossem semelhantes aos produtos existentes no mercado, ou ainda com diferenciais 

em relação aos produtos tradicionais. Quando abordados sobre o que seria 

necessário para que o consumidor deixasse de comprar um produto já consolidado 

no mercado em prol de um lançamento, a maioria apontou o preço, a aparência, a 

qualidade e a fácil aplicação como elementos fundamentais. O Consumidor 2 

justifica dizendo que “o preço pode inviabilizar o projeto; “a aparência influi 

diretamente na satisfação do cliente, a qualidade na parte técnica do produto e a 

fácil aplicação podem elevar os custos devido a uma mão de obra mais qualificada.” 

 

 

6.2.5 Aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores 

 

Além do mais, é importante expor que a maioria dos entrevistados disse 

aceitar utilizar (e indicar a terceiros) o painel acústico sustentável, com a ressalva 

apenas da melhora da aparência deste (considerada rústica tanto na cor quanto na 

textura) e compatibilidade de preço e qualidade com os produtos disponíveis em 

mercado. Pode-se inferir que o painel tem boas chances de competir no mercado de 

produtos para tratamento acústico, visto que a aparência do produto ainda está 

sendo aperfeiçoada. A sustentabilidade e as características técnicas foram os 

fatores que mais chamaram a atenção (positivamente) da maioria das pessoas 

indagadas. 

Além mais, um dos entrevistados expos que, ainda hoje, a restrição em 

relação à quantidade de produtos que ofereçam isolação e absorção acústica pode 



90 

 

 

 

ser considerada uma deficiência de mercado. Mas destacou também que a 

combinação dos tratamentos acústicos com a função térmica é usual, podendo ser 

avaliada pelos consumidores no momento da compra.  

 

 

6.2.6 Quanto às características do produto (painel acústico sustentável) 

 

Os consumidores ao serem indagados a respeito do que mais chamou 

atenção em relação ao painel absorsor sustentável, reponderam em sua maioria a 

questão da sustentabilidade e das características técnicas. Quando questionados 

sobre a aparência do produto, a maioria expõe que considera um tanto rústica e 

indicam a necessidade de aprimorá-la, uma vez que será primordial no aspecto 

mercadológico. Apesar de haver um entrevistado que considerou a aparência do 

produto bonita. Este consumidor foi também o único a aceitar a utilização do painel 

em suas salas ou obras sem ressalvas. Os demais consumidores disseram aceitar a 

utilizar o produto com a condição de um melhoramento na questão estética do 

produto tanto a textura quanto disponibilidade de mais cores. Além do mais cabe 

destacar que a maioria dos consumidores disseram que aceitariam indicar o produto 

a alguém dada as características técnicas e desempenho obtido nos teste. 

Cabe acrescentar que, segundo os consumidores entrevistados, seria 

importante que fosse agregado mais algumas funções ao produto a fim de aumentar 

a gama de aplicação e diferenciar ainda mais dos produtos similares disponíveis 

atualmente. As funções indicadas por todos os participantes da entrevista foram à 

função térmica e a de isolação acústica. O revendedor 1 mostrou que, muito além da 

aparência do produto, a eficiência deste ao tratar ambientes acusticamente é muito 

mais importante. Houve indicação do consumidor 2 para que o produto fosse fixado 

nos ambientes através de encaixe entre painéis. 
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6.2.7 Disponibilidade de matérias-primas (cana-de-açúcar e aveia) 

 

Foram realizadas entrevistas com dois grupos de fornecedores de matéria-

prima. Os fornecedores 1 e 2 responderam um questionário a respeito do bagaço da 

cana-de-açúcar e os fornecedores 3, 4 e 5 correspondem aos fornecedores da 

palhada da aveia. Tanto o bagaço da cana-de-açúcar quanto a palhada de aveia são 

considerados, até então, alguns dos resíduos da cana e aveia, respectivamente, que 

são utilizados como matéria-prima para formação do painel acústico sustentável, 

estudado neste trabalho. 

Quando o fornecedor 1 foi questionado a respeito da quantidade de resíduos 

que geram ao longo de sua produção, citou a quantidade de terra da lavagem da 

cana, de torta de filtro, de cinzas das caldeiras e de vinhaça. No entanto, expos 

também que o bagaço de cana não é considerado um resíduo do processo 

produtivo, mas sim um subproduto. O bagaço da cana, segundo o Fornecedor 1 

representa 13% do total do produto. Além do mais, o entrevistado colocara que não 

há interesse na venda do material, visto que os resíduos são adicionados ao solo e 

que, o bagaço é utilizado para cogeração de energia. O excedente (cerca de 5 a 

10% do total) é encaminhado para outras unidades produtivas da Usina. Quanto a 

heterogeneidade dos resíduos, a Usina afirmou a existência. 

Ainda em se tratando de cana-de-açúcar tem-se o fornecedor 2 que, quando 

questionado a respeito da quantidade mensal de resíduos geradas, respondeu: “O 

teor de bagaço depende da qualidade da matéria prima. Na safra 2012/2013 a 

média do índice de bagaço foi de 27.89%. Com base na moagem de cana, tivemos 

uma produção de 350.424 toneladas de bagaço.” Quanto a homogeneidade da fibra, 

o entrevistado diz depender da qualidade da matéria prima e do mix de açúcar/álcool 

produzido. Além do mais, o representante da empresa ao longo do questionário 

respondeu que até no ano passado, haveria possibilidade da Usina revender o 

material, mas que em decorrência de uma ampliação da organização para o ano de 

2013, o excedente da cana-de-açúcar também não será vendido, mas sim, utilizado 

como subproduto. 
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O Fornecedor 3, de grande porte, não achou que responder o questionário 

fosse conveniente, uma vez que, informou não apresentar problemas com os 

resíduos de aveia, dada a venda de 100% do material para alimentação animal. De 

forma que, a organização não dispõe o produto para comercialização. 

O fornecedor 4, expõe que os maiores consumidores da aveia são os 

criadores de animais (ração animal) e as cooperativas. Ele informa produzir em 

média 20 toneladas de aveia/ mês e que 10% do total, acabam virando resíduo. 

Parte deste material é, atualmente, destinado ao consumo animal e parte vai para 

adubação de solo, de forma que, 100% do resíduo gerado é consumido de alguma 

maneira. Enfatiza-se que há diferentes classificações para o resíduos (Tipo 1: fino; 

Tipo 2:grosso; e Tipo 3: Palhada), mas que dentro destas classes há uniformidade. 

O fornecedor 4 sugere um valor de 250,00 reais como preço atrativo para venda de 

1 tonela da palhada. 

De acordo com o fornecedor 5, os principais consumidores da aveia são os 

pecuaristas na forma de feno para trato de animais, e que atualmente, a aveia é 

utilizada para rotação de cultura, para adubação verde e descompactação da terra, 

combate a infestações de insetos e doenças. Destacou também que são gerados 

9.000 kg de palha por alqueire de palha. Parte desse material é vendida como feno 

(por colheita de 4.000 a 5.000 fardos de feno são produzidos na propriedade) e o 

restante (palhada) é utilizado para cobertura do terreno. O fornecedor 5, informa 

existir homogeneidade na palhada, mas destaca que não há interesse em vender o 

material, visto que ele já é utilizado no solo para cobertura do terreno. 

 

 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir das respostas obtidas ao longo das entrevistas e expostas na seção 

anterior (6.2), realizou-se as análises dos resultados, abordadas nesta parte do 

trabalho. A subdivisão se deu da seguinte maneira: (6.3.1) análise do ambiente de 

competição, (6.3.2) análise dos aspectos ambientais, (6.3.3) análise dos produtos 
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substitutos, (6.3.4) análise dos novos entrantes, (6.3.5) análise da aceitação do 

painel acústico sustentável pelos consumidores, (6.3.6) análise das características 

do produto (painel acústico sustentável) e, (6.3.7) análise da disponibilidade de 

matéria-prima. 

 

 

6.3.1 Análise do ambiente de competição 

 

Considerando os resultados obtidos nas entrevistas em relação ao ambiente 

de competição, pode-se dizer que, em relação aos fatores destacados pelos 

distribuidores varejistas e consumidores como fundamentais em um produto de 

condicionamento acústico para sua aquisição, que o painel em estudo preenche 

parcialmente os principais requisitos. Isto porque, destacou-se a qualidade, o design, 

a durabilidade e o preço do produto. Estes itens serão mais bem observados a 

seguir. Na maioria das vezes, e até certo ponto, mais importante que preços baixos, 

têm-se a qualidade do produto. De forma que, cabe a qualquer interessado em 

entrar no mercado, aprimorar a qualidade do produto e praticar preços equivalentes 

aos já exercitados por produtos de eficiência semelhante. No entanto, grandes 

negociações de preços são apenas para consumidores de grande porte, mas que de 

modo geral não existe grande flexibilidade dos preços praticados. 

  Outro ponto que merece destaque na análise dos resultados é a questão de 

escala de produção ser muito grande em relação aos fabricantes atuais. Identifica-se 

a existência de empresas multinacionais e de grande porte atuando na região, 

representando uma forte ameaça a um novo produtor. Além disso, as indústrias que 

produzem material absorvedor, normalmente também produzem outros produtos 

para outros tratamentos acústicos, como o caso do isolamento acústico e placas 

térmicas. Sem contar que a maioria das empresas também oferece mais de um tipo 

de produto para o mesmo condicionamento acústico. Isso pode apresentar uma 

ameaça aos novos produtos/fabricantes entrantes, visto que quanto maior a escala 

de produção, mais as despesas fixas serão diluídas entre a produção mensal 
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podendo desencadear maior lucro para o fabricante ou preços reduzidos frente aos 

concorrentes.  

Apesar da vasta escala de produção, existem poucos fabricantes de materiais 

de condicionamento acústico no Brasil. A maioria dos fabricantes aqui presentes 

trazem tecnologias do exterior e estão presentes em diversos outros países, de 

forma a caracterizar oligopólio. De maneira mais detalhada, observou-se que 

basicamente em Maringá são três fabricantes/marcas principais ofertadas na região 

de Maringá, Pr., que são comercializadas por quatro representantes autorizados e 

mais uma marca de destaque, que é comercializada apenas em Londrina, com duas 

representantes autorizadas. Frente ao porte dos fabricantes das principais marcas 

mencionadas pelos entrevistados, identifica-se que a competição de mercado seja 

acirrada, sugerindo-se que, para aumentar a possibilidade de sucesso no 

lançamento do produto, seja estabelecido parceria entre os criadores do painel 

acústico sustentável e as indústrias/empresas já estabelecidas em mercado. De 

forma a aproveitar a estrutura da indústria, escala de produção, marca consolidada e 

força de competição.  

Ou seja, após a finalização de todos os melhoramentos e aperfeiçoamento do 

produto, cabe aos interessados procurarem parceria com fabricantes já instalados no 

país. Aumentando a chance do produto se consolidar no mercado, dada à 

estabilidade e confiabilidade de uma marca pré-existente e possibilidade de 

produção em larga escala (redução de custos), como ocorre atualmente nas 

empresas atuantes neste mercado acústico. Quando se analisa a tecnologia 

utilizada para fabricação de materiais acústicos, apesar de se tratar de produtos com 

estudos prévios e que devem gerar confiabilidade em seu desempenho, tem-se um 

nível baixo de tecnologia. De acordo com as respostas dos entrevistados, os 

produtos mais utilizados são feitos a partir de espumas ou madeira tratadas, forro de 

fibra mineral e gesso acartonado com lã de rocha e lã de vidro, apresentando 

tecnologia de fabricação simples. 

Sendo assim, considera-se que há grande rivalidade entre os concorrentes 

principalmente pelo alto grau de concentração das indústrias. Mas que os 
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consumidores entrevistados estão abertos a experimentarem novos produtos desde 

que estejam com preço e qualidade compatível com os materiais vendidos 

atualmente. Isso porque não existem custos de mudança da utilização de um 

produto para outro de mesma eficácia, mas que para melhor aceitação do produto, 

cabe estabelecer parceria com fabricantes já consolidados no mercado, até para 

conseguir competir no que tange a escala de produção. Outra alternativa seria 

produzir em menor em escala visando um nicho específico de consumidores, de 

forma que, as grandes empresas não representassem um problema direto ao 

produtor destes painéis sustentáveis. 

 

 

6.3.2 Análise dos aspectos ambientais 

 

Conforme exposto nos resultados dos aspectos ambientais, a maioria dos 

consumidores entrevistados não consumiram produtos sustentáveis em detrimento a 

produtos tradicionais, pela indisponibilidade de produtos com preços e qualidades 

equivalentes. Mas este mesmo grupo de pessoas indicou que apenas a 

sustentabilidade não é considerada um diferencial decisivo na hora da compra. 

Sugere-se então que sejam expostos os resultados dos testes de qualidade do 

produto por instituições de renome aos consumidores, a fim de que o produto passe 

confiança aos consumidores em potencial.  

 

 

6.3.3 Análise dos produtos substitutos 

 

Ao entrevistar os consumidores e distribuidores varejistas, notou-se que 

nenhum deles conhece produtos para condicionamento acústicos que estejam 

sendo comercializados atualmente. E que se o novo entrante possuísse 

características técnicas e estéticas semelhantes aos produtos concorrentes, 

havendo compatibilidade de preço, ele poderia sim ser bem aceito, sem grande 



96 

 

 

 

problema ou custo de substituição dos produtos tradicionais. No entanto, como 

limitação frente aos concorrentes a ausência de disponibilidade do produto em 

diversas cores foi apresentada, visto que todos os produtos concorrentes 

observados são comercializados em diversas cores para melhor adequação aos 

projetos dos consumidores finais. O que não impede de consumidores que tenham 

interesse por um painel de aspecto mais rústico consuma a placa estudada neste 

trabalho. 

Quanto as características técnicas do produto em estudo, pode-se dizer que 

em relação aos concorrentes SONIQUE e SONEXflexonic, tem-se resultados de 

coeficiente de absorção sonora muito próximos, o que mostra que o desempenho 

acústico do painel recém desenvolvido tem possibilidade de competir com estes 

outros estudados. No entanto, estes produtos podem afetar de maneira direta e 

significativa a inserção de um novo produto neste mesmo mercado, visto que, 

quanto maior a quantidade de produtos substitutos menos se consegue aumentar o 

preço e, consequentemente, mais difícil torna-se aumentar o lucro da empresa. 

Dessa forma, é importante que se verifique de maneira mais detalhada os produtos 

substitutos diretos do painel absorvedor. Como sugestão para melhorar as 

condições de competitividade, cabe estabelecer o preço do painel sustentável 

próximo aos preços dos produtos concorrentes de qualidade semelhante. 

Após o levantamento dos preços praticados atualmente no mercado, tem-se 

que a estimativa do preço do material em estudo deve ser de R$ 80,00/m2, já 

incluindo aqui o custo de fixação do material, e excluindo o custo de transporte que 

vai variar de acordo com a quantidade adquirida e distancia enviada.  

 

 

6.3.4 Análise dos novos entrantes 

 

Como exposto nos resultados dos novos entrantes, todos apontaram aceitar 

testar um novo produto, mesmo consumo prévio ou indicação de alguém, o que 

mostra que não haveria resistência do mercado consumidor para aceitar um novo 
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produto, mesmo que em menor quantidade em um estágio inicial. Uma vez que, a 

qualidade do produto é compatível à qualidade de produtos disponíveis em mercado, 

considera-se esta aceitação muito positiva, pois as características técnicas poderiam 

fidelizar os clientes que experimentarem o painel acústico sustentável. Cabe 

ressaltar que, para que o processo de teste fosse iniciado pelos consumidores seria 

necessária boa aparência, o preço atrativo e uma fácil fixação do produto nos 

ambientes internos, além da qualidade já existente.  

 

 

6.3.5 Análise da aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores 

 

Tendo em vista que a maioria dos entrevistados disse que aceitaria utilizar (e indicar a 

terceiros) o painel acústico sustentável, com a ressalva apenas da melhora da aparência 

deste (considerada rústica tanto na cor quanto na textura) e compatibilidade de preço e 

qualidade com os produtos disponíveis em mercado, pode-se dizer que o painel estudado 

tem boas chances de competir no mercado de produtos para condicionamento acústico, 

visto que a aparência do produto ainda está sendo aperfeiçoada e as questões relacionadas 

à sustentabilidade e qualidade. De forma geral o produto chamou a atenção de maneira 

positiva dos consumidores em potencial e houve consumidores que se sentiram atraídos 

pelo produto justamente pela aparência rústica deste, que foi considerada por ele 

 

6.3.6 Análise das características do produto (painel acústico sustentável) 

 

Quanto às características do produto, mais uma vez foram destacados como 

fatores positivos o desempenho técnico e característica sustentável. Entretanto, mais 

uma vez, foram realizadas ressalvas pela maioria dos consumidores quanto o design 

rústico do produto e ausência de disponibilidade em mais cores. Características 

estas que foram consideradas um diferencial (positivo) para um dos entrevistados.  

Um fator indicado pelos consumidores como forma de diferencial importante frente 

aos produtos concorrentes existentes em mercado é o acréscimo da função de 
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isolação e a função térmica, já encontrada em produtos disponibilizado em mercado 

atualmente.  Esse aspecto pode ser considerado como um fator que pode dificultar 

sua aceitação no mercado.  

 

 

6.3.7 Análise da disponibilidade de matérias-primas (cana-de-açúcar e aveia) 

 

Observando a teoria de Porter (1991) exposta anteriormente, tem-se que os 

fornecedores tem força de mercado caso exista alguns que tenha grande 

concentração de mercado, tendo mais força até do que a empresa que adquire seus 

produtos. No que tange os principais produtores de insumos para o painel acústico 

absorsor, tem-se as usinas de cana-de-açúcar e os produtores de aveia da região.  

Como ambos os fornecedores em potencial do bagaço da cana-de-açúcar 

entrevistados, matéria-prima essencial para a produção dos painéis acústicos 

sustentáveis, são de grande porte e tem grande força de mercado e independem da 

venda do bagaço da cana para funcionar, bem como suas atividades principais 

operacionais não estão ligadas com a venda desse subproduto, a fabricação dos 

painéis está diante de uma limitação de produção.  

As usinas podem ser consideradas fornecedores fortes, visto que estão mais 

concentrados que o próprio setor dos painéis acústicos. São indústrias de grande 

porte e que obtêm seu lucro independente da venda dos resíduos de seu processo. 

Além do mais, estas usinas já tem a cultura de reutilizarem seus resíduos para 

cogeração de energia, podendo ser considerado um limitante das condições de 

produção. Como visto anteriormente, os fornecedores 1 e 2 não consideram o 

bagaço da cana um resíduo do processo de produção, mas sim um subproduto 

utilizado pelas próprias usinas para cogeração energética. Apesar das usinas 

indicarem uniformidade no material, não consideram adequado estabelecerem preço 

de venda para o bagaço, visto que para nenhum das duas organizações seria 

interessante a venda, dada a utilização do material atualmente. 
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Já os produtores de aveia, apesar de menor porte, também podem ser 

considerados como uma limitação da produção do painel, visto que também 

independem da venda do resíduo de aveia. Atualmente, os três entrevistados 

(fornecedores 3, 4 e 5) utilizam 100% da palhada de aveia gerada para adubação de 

solo e alimentação animal. A palhada também foi indicada como subproduto e não 

resíduo.  De acordo com as entrevistas, os agricultores de aveia não chegam a tirar 

da terra a palhada, dada sua importância nutricional para a terra. O fornecedor 3, de 

grande porte, também não respondeu o questionário por completo por não 

considerar a palhada um problema ou um resíduo e se indispondo para a venda 

deste. 

Apesar do fornecedor 4 ter colocado preço na palhada de aveia, não é 

interessante considerar o preço como uma base sólida para cálculo do custo de 

matéria-prima de fabricação do painel, uma vez que apenas este fornecedor não tem 

representatividade. Ou seja, caso seja instalada uma fabrica para atender o mercado 

nacional ou até mesmo região, este fornecedor sozinho não teria capacidade 

suficiente para que a produção fosse contínua durante todo o ano.  

No entanto, ao se pensar em um nicho específico de mercado, pequenos 

produtores, que estejam dispostos a fornecer a matéria-prima essencial para a 

produção dos painéis, seriam suficientes e conseguiriam suprir a demanda de uma 

pequena cadeia produtiva. De forma que, pode-se pensar em montar uma pequena 

fábrica regional que conseguisse realizar sua produção com os resíduos de 

pequenos produtores (que não utilizam o material para cogeração de energia) 

visando um nicho de mercado específico, como pequenos ambientes ou 

consumidores específicos. 

Sendo assim, caberia em verificar em outras pesquisas outros fornecedores 

em potencial de insumos básicos para o painel acústico. Isto porque, a amostra 

utilizada na pesquisa apresenta um tamanho reduzido por se tratar de uma pesquisa 

qualitativa e não quantitativa. 
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6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez que a maioria dos consumidores indica que consideram a aparência 

do produto rústica e passível de melhoras, sugere-se investir no design do produto, 

tornando-o menos rústico. Como alternativa, sugere-se ficar nos consumidores que 

consideraram a aparência rústica do produto um diferencial, tornando possível, a 

produção e consumo do produto em menor escala. Além do mais, os consumidores 

indicaram como importante a fácil fixação do painel nos ambientes, sendo assim, 

sugere-se então que seja iniciado um processo de análise e definição da forma de 

fixação do produto, que a torne fácil e atrativa aos consumidores.  

Outro fator a ser considerado como limitação é que os consumidores apontam 

a incorporação da função de isolação acústica e função térmica como forma 

importante de diferenciação do produto frente aos produtos concorrentes existentes 

em mercado. A indicação foi feita, visto que alguns produtos tradicionais já 

apresentam essa característica (mais de uma função para o mesmo produto).  

Sugere-se então, que seja estudada a possibilidade de acrescentar ao menos uma 

das funções citadas ao produto além da função de absorção acústica. Também seria 

interessante verificar alguma alternativa que permitisse que o produto ofertado fosse 

composto pelo mix de função de absorção e isolação acústica e função térmica. 

É importante destacar também que, nenhum dos fornecedores entrevistados 

possui capacidade suficiente de fornecimento de matéria-prima para que a produção 

fosse contínua durante todo o ano. Como uma alternativa a esta limitação de 

disponibilidade contínua de matéria-prima (cana e aveia), sugere-se aqui, novos 

estudos para substituição do bagaço da cana de açúcar e palhada de aveia por 

outras combinações de materiais, de forma que, a qualidade do produto final seja 

mantida e o fabricante do painel não fique dependendo da “boa vontade” de seus 

fornecedores.  

No entanto, para que possa ser feita essa substituição de matéria-prima, é 

necessário desenvolver outro produto, com a execução de todos os testes de 

qualidade e durabilidade do produto. Ou seja, o fabricante do painel não terá opção 
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de substituir seu insumo principal facilmente e com baixo custo, o que pode 

representar outra limitação. Sugere-se então, que o fornecimento das matérias-

primas seja proveniente de mais de uma empresa, a fim de gerar uma maior 

independência em relação ao fornecedor.  

Outra alternativa seria a busca de outros fornecedores de insumo, uma vez 

que, a amostra entrevistada é pequena, por se tratar de uma pesquisa qualitativa. 

Ou então, realizar uma produção dos painéis em escala reduzida visando um 

mercado específico, uma vez que alguns dos consumidores entrevistados 

destacaram que a aparência rústica produto foi considerada um diferencial.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A discussão proposta, no presente trabalho, diz respeito à possibilidade de 

inserir no mercado da região de Maringá-PR, um novo produto denominado, painel 

acústico sustentável. Nesse intuito, o estudo foi direcionado a discutir a capacidade 

de se colocar o produto no mercado competitivo de modo a substituir outros 

materiais existentes, atendendo a necessidade dos consumidores no que tange 

controle de ruído e melhoramento na qualidade acústica de ambientes fechados. 

Sendo assim, o estudo buscou responder algumas questões atreladas aos objetivos 

específicos, como: Quais as características mais relevantes dos painéis para 

tratamento acústico? Quais as vantagens e desvantagens deste painel frente aos 

produtos concorrentes? Existe aceitação do mercado consumidor região para o 

produto?  Qual o potencial de fornecimento de insumos naturais da região para a 

fabricação dos painéis?  

A fim de atingir os objetivos do trabalho, a realização do trabalho envolveu 

procedimentos de natureza qualitativa, com a aplicação de entrevistas orientadas 

por roteiro semiestruturado, envolvendo 13 pessoas que compunham o ambiente de 

estudo do trabalho (5 consumidores de produtos acústicos, 3 distribuidores varejistas 

de produtos acústicos, 5 fornecedores de matéria-prima, sendo 2 de cana-de-açúcar 

e 3 de aveia). As entrevistas ocorreram ao longo do mês de janeiro de 2013. No 

mesmo período foram realizados alguns levantamentos de preço de produtos 

acústicos substitutos para que assim, pudesse ser estimado o preço de venda para o 

painel acústico sustentável. Os aspectos abordados ao longo do roteiro de questões 

foram divididos em ambiente competitivo, aspectos ambientais, produtos substitutos, 

novos entrantes, aceitação do painel acústico sustentável pelos consumidores, uso 

do painel e disponibilidade de matérias-primas (cana e aveia). 

Ao longo da pesquisa sugiram algumas situações que poderiam representar 

limitações à pesquisa, destacando-se o limite geográfico que impede extrapolações, 

a subjetividade nas questões abordadas e a possibilidade da não disponibilidade de 

matéria-prima em quantidade suficiente para escala industrial. A hipótese qualitativa 
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indutiva de que o produto teria características que permitissem sua comercialização 

no mercado da construção civil e de que haveria aceitação por parte dos 

consumidores para o produto, foi assertiva, uma vez que, a maioria dos 

consumidores expôs aceitar consumir o produto dado às boas características 

técnicas e o diferencial da sustentabilidade. Foi destacada apenas a necessidade de 

aprimoramento no design do produto e que este mantivesse as qualidades técnicas 

e preços próximos à dos produtos concorrentes. Como alternativa, sugeriu-se visar 

um nicho específico de mercado, com os consumidores em potencial que 

considerassem a aparência rústica do produto um diferencial. Sobressaiu-se 

também a preferência dos consumidores por produtos sustentáveis, mas dado à 

exigência existente no mercado de produtos acústicos, ficou evidente que apenas a 

sustentabilidade não levaria os consumidores a adquirirem o painel. 

Já a hipótese de que o fornecimento de matérias-primas seria suficiente para 

a fabricação contínua e ininterrupta dos painéis acústicos sustentáveis, foi derrubada 

quando os potencias fornecedores de matéria-prima disseram não se interessar pela 

comercialização do bagaço de cana (utilizado para cogeração energética) e palhada 

de aveia (usada para adubo de solo e ração animal). Além do mais, dada à 

concentração e escala de produção dos fabricantes atuantes no mercado 

atualmente, cabe uma parceria com alguns destes produtores para ganhar força de 

mercado. Como alternativa, cabe buscar pequenos produtores que estejam 

dispostos a fornecer a matéria-prima para o produto e montar uma pequena fábrica 

que atenda um nicho específico de mercado. Por fim, os consumidores sugeriram 

também, a incorporação da isolação acústica e/ou função térmica ao produto como 

uma maneira de diferenciação. 

De forma sucinta, observa-se que o painel acústico sustentável tem um bom 

coeficiente de absorção (compatíveis aos de alguns concorrentes), boas 

características técnicas de modo geral (expostos resultados dos ensaios acústicos, 

mecânicos e biológicos). Caso o produto tenha suas características técnicas 

mantidas, a aparência aperfeiçoada e o preço equivalente aos preços praticados 

atualmente, pode-se apontar a possibilidade de existência de mercado consumidor. 
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No entanto, há uma limitação quanto ao insumo do produto, que inicialmente era 

considerado resíduo, mas que foi indicado pelos fornecedores como subprodutos 

não disponíveis para comercialização, gerando uma limitação ao processo produtivo 

em larga escala. Por fim, tem-se o grau de concentração dos fabricantes atuais 

como outro fator limitante para a produção e comercialização do produto. 

Sugere-se então, como alternativa a limitação da matéria-prima, que seja 

realizado um estudo abordando a possibilidade de substituição dos insumos por 

outras formas de fibras naturais, que mantenha as características acústicas e 

mecânicas do produto. Além do mais, como sugestão de trabalhos futuros observa-

se que o estudo da possibilidade de incorporação das funções térmicas e isolação 

acústica, por intermédio do mecanismo massa:mola:massa, pode ser implementado. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE QUESTÕES 

 

a) Características do entrevistado 

 

1. Sexo (   ) Feminino (   ) Masculino 

2. Cidade onde trabalha: 

3. Cargo que ocupa: 

4. Tempo na função: 

5. Porte da organização onde trabalha atualmente  

(   ) Pequena – Até 49 funcionários  

(   ) Média – De 50 a 99 funcionários 

(   ) Grande – Acima de 100 funcionários 

6. Há quanto tempo atua no mercado: 

7. Quais atividades desenvolvidas pela empresa: 

8. Quantos empreendimentos atende no momento (se for construtora): 

9. Qual a região de atuação da empresa: 

10. Como se considera em termos de capacidade competitiva (forte, media, 

pequena): 

11. Quais atividades são terceirizadas? 

 

b) Ambiente de competição 

 

12. Quais as técnicas e os produtos que costuma utilizar para melhorar a 

qualidade acústica dos ambientes?  

13. O que é mais valorizado pelos compradores no mercado (preço, qualidade, 

diferenciação, confiabilidade)? Como os concorrentes procuram se destacar 

nesse ou nesses quesitos?  

14. Qual a origem desses produtos? 

15. Quem são os principais fornecedores? 
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16. Quais os critérios mais valorizados na comercialização de produtos acústicos 

(preço, qualidade, sustentabilidade, cor, comprovação dos resultados 

técnicos)?  

17. O que você, como comprador, espera dos produtos acústicos?  

18. Há grandes negociações entre vendedor e comprador no momento da 

compra? Qual a força (em relação ao preço do produto) que o comprador tem 

no momento da aquisição sobre as negociações? 

 

c) Aspectos ambientais 

 

19. Já adquiriu algum produto ecologicamente correto? Por quê? 

20. Já deixou de adquirir um produto por não ser sustentável? Por quê?  

21. Já deixou de comprar um produto tradicional diante da oferta de um produto 

similar sustentável? 

22. Em geral, daria preferência a produtos sustentáveis ou aos tradicionais, caso 

houvesse equivalência em qualidade e preço? Por quê? 

23. Daria preferência a produtos sustentáveis ou a produtos tradicionais, caso o 

produto ecologicamente fosse equivalente em qualidade, mais superior 

em relação ao preço? Por quê? 

 

d) Produtos substitutos 

 

24.  Qual a característica que mais se destaca nos produtos acústicos 

disponíveis em mercado (eficácia, aparência, fácil fixação, ...)? Explique:  

25. Caso o painel acústico sustentável estivesse disponível em mercado, você o 

utilizaria em substituição aos produtos equivalentes em preço e qualidade? 

Explique: 

26. Caso o produto já estivesse disponível em mercado, você o utilizaria em 

substituição a outros produtos mesmo que estivesse com o preço superior 

aos tradicionais disponíveis em mercado?  
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Explique: 

27.  Você conhece e/ou utiliza algum produto sustentável?  

28. Vocês vendem material absorvedor ou apenas de isolação?  

(   ) Absorvedor  (   ) Isolação (   ) Nenhuma das opções 

29. Qual a principal marca de materiais absorvedores: 

30. Qual a faixa de frequência indicada? 

(   ) De 125 a 250 Hz      (   ) De 500 a 1000 Hz    (   ) De 2000 a 4000 Hz 

Qual a dimensão do produto? _______cm x _______cm x_______cm. 

31. Qual o peso do painel? 

32. Qual a densidade do produto? 

33. Qual o coeficiente de absorção (NRC)? 

34. Qual a Classe do produto?  (   ) A                       (   ) B                     (   ) C 

35. Existe algum certificado de qualidade para produtos acústicos (ISO)? Qual?  

36. Quantas e quais as cores o produto é ofertado?  

37. Qual a forma de fixação do material (Colagem, encaixe, ...)? 

38. Qual o preço por metro quadrado? _________reais/m2 

39. Existe custo adicional para fixação? Qual?  

 

e) Novos entrantes 

 

40. No geral, costuma adquirir produtos já utilizados anteriormente, marcas 

famosas ou opta pelo material que oferece menor custo (maras famossas, 

produtos já utilizados anteriormente, produtos com menor custo,...)? Por 

quê? 

41. Você utilizaria um produto acústico recém-lançado no mercado? Em que 

condições? 

42. O que faria você deixar de comprar um produto já consolidado no mercado 

para adquirir um novo produto (preço, aparência, qualidade, fácil 

aplicação,...)? Por quê?  

43. , aparência, qualidade, fácil aplicação,...)? Por quê?  
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f) Quanto às características do produto (painel acústico sustentável) 

 

44. O que mais chamou atenção no painel acústico sustentável (aparência, 

características técnicas, sustentabilidade, ...)?  

45. O que pensa da aparência do produto?   

46. Utilizaria o produto em suas obras. Por quê?  

47. Indicaria o produto a alguém? Por quê?  

48. Como pensa que deveria ser feita a fixação do produto nos ambientes 

(colado, encaixe entre painéis, ....)? 

49. Seria interessante caso o painel além de absorvedor, proporcionasse algum 

outro benefício aos ambientes? Qual (Isolação, função térmica)?  

 

g) Disponibilidade de Matéria-prima (cana-de-açúcar e aveia) 

 

50. Localização da Cooperativa/Usina 

51. Atendem quais regiões principalmente? 

52. Quais os principais consumidores da Cooperativa/Usina?  

53. Qual a influencia da Usina em relação ao preço da veia/cana-de-açúcar 

vendida? Os consumidores tem poder de barganha ou não?  

54. Qual a quantidade de aveia/cana-de-açúcar vendida mensalmente pela 

Cooperativa/Usina? 

55. Qual a quantidade média de resíduos a Cooperativa/Usina gera ao final do 

processo produtivo por mês? 

56. Atualmente qual o destino dos resíduos na Cooperativa/Usina (descartado, 

utilizado para cogeração de energia, utilizado como matéria-prima de algum 

subproduto)? 

57. Cem por cento do resíduo é utilizado de alguma maneira ou parte do material 

é descartada? 
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58. O transporte do resíduo de aveia/cana-de-açúcar exige algum cuidado 

especial? Qual? 

59. Há uniformidade nos resíduos gerados?  

60. Interessaria para a Cooperativa/Usina vender ao menos parte do resíduo 

gerado para que outra empresa o utilizasse como matéria-prima? Por quê?  

61. Qual seria uma sugestão de valor médio para que a venda do resíduo 

começasse a se tornar vantajosa para a Cooperativa/Usina?  

62. Interessaria para a Cooperativa/Usina utilizar o resíduo para desenvolver um 

produto de isolação acústica sustentável ou algum outro subproduto?  

63. Existem aproximadamente quantos concorrentes diretos atendendo a mesma 

região?  
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