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RESUMO 

O excesso de ruído no meio urbano pode ser controlado pela implantação de barreiras 

acústicas e paredes de vedação utilizando–se o princípio ressoador de Helmholtz, 

aplicados em blocos cerâmicos, pois este produto reduz a passagem de ruídos, 

atuando como absorvedor de som e, a sua importância relaciona–se diretamente com a 

qualidade de vida da população. O estudo de viabilidade técnica e acústica do bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz já foi realizado cientificamente. Dando 

sequência a esse estudo, o presente trabalho tem como propósito analisar a viabilidade 

mercadológica do projeto de inovação, do tipo incremental, de produto. A análise de 

viabilidade mercadológica foi realizada tanto por meio da pesquisa qualitativa quanto 

por meio da pesquisa quantitativa. Para isso, 22 experts participaram da pesquisa 

qualitativa, com a realização de três sessões de grupo focal, sendo a primeira sessão 

composta por 08 engenheiros civis, a segunda sessão composta por 08 arquitetos e, 

finalmente, a terceira sessão composta por 06 representantes de depósitos de 

materiais de construção. Adicionalmente, foi realizada a pesquisa quantitativa, do tipo 

survey. Para a pesquisa quantitativa foram selecionados 90 experts, sendo, 30 

engenheiros civis, 30 arquitetos e 30 representantes de depósitos de materiais de 

construção. Diante disso, verificou–se em ambas pesquisas aplicadas que o bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz não apresenta, neste momento, 

viabilidade de mercado. Embora o produto seja inovador, distintivo, gere valor ou 

benefício ao cliente ou consumidor, vários aspectos que são relevantes para a 

viabilidade mercadológica ainda precisam da aplicação de medidas de adequação, tais 

como: custo e preço, informação no produto sobre as normas técnicas e de 

desempenho, disponibilidade de matéria–prima (argila), mão–de–obra disponível e 

qualificada, estética e higiene do produto, peso e produtividade, sustentabilidade e 

preço, usuários, participação de mercado, tamanho do mercado, volume de vendas, 

divulgação do produto, número e porte dos concorrentes, dificuldade de imitação e 

estabilidade em flutuações econômicas.  
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ABSTRACT 

The excess of urban noise may be controlled by the implantation of acoustic barriers 

and sealing walls using the Helmholtz resonator, applied in ceramic blocks, because 

this product reduce the passage of noise, acting as sound absorber and, its importance 

is directly related to the population quality of life. A scientifical study of technical and 

acoustic viability of the ceramic blocks - Helmholtz resonator has already been made. 

So, as a sequence to the mentioned study, the present work aims to analyze the 

viability of the market of product innovation project, incremental type. The analysis of 

market feasibility was made by both qualitative and quantitative researches. Twenty-two 

(22) experts participated of the qualitative research, with three focus group sessions, 

being the first session made of eight (08) civil engineers, the second made of eight (08) 

architects and, finally the third made of six (06) representatives of construction material 

stores. Farther to that, a quantitative research was made, survey type. For this 

research, ninety (90) experts were selected, being thirty (30) civil engineers, thirty (30) 

architects and thirty (30) representatives of construction material stores. Thereby, it was 

found that in both researches the ceramic blocks - Helmholtz resonator did not show 

market feasibility, this moment. In spite of the fact that the product is innovative, 

distinguishing and it generates value or benefits to the client or consumer, there are 

many important aspects, for the market feasibility, that still need implementation of 

adaptation measures, such as: cost and price, information on the product regarding the 

technical performance and rules, raw material availability (clay), available and qualified 

hand labor, product hygiene and aesthetics, weight and productivity, price and 

sustainability, users, market participation, market size, sales volume, product 

advertising, number and size of competitors and imitation of the product in economic 

fluctuations. 

Key words: ceramic blocks; acoustic; innovation; incremental innovation; market 
feasibility.�
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SESC – Serviço Social do Comércio 



�
�

SIMATEC – Sindicato do Comércio Varejista de Ferragens, Tintas, Madeiras, Materiais 

Elétricos, Hidráulicos e Materiais de Construção de Maringá e Região 

T – Coeficiente de transmissão sonora 

T 60 – Tempo de reverberação com amostra 

T ‘60 – Tempo de reverberação sem amostra 

t – Coeficiente de transmissão acústica 

Tr Médio – Reverberação média 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

V – Volume 

� – Coeficiente de absorção sonora 

�sab – Coeficiente de absorção sonora de Sabine 
0C – Grau Celsius 
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1 INTRODUÇÃO  

�

 O segmento da cerâmica vermelha integra o setor dos minerais não metálicos 

da indústria da transformação mineral, fazendo parte do conjunto de cadeias produtivas 

que compõem o complexo da construção civil (MME, 2012).  A principal matéria prima 

utilizada na cerâmica vermelha é a argila. Trata–se de um material natural de estrutura 

terrosa e de textura fina que adquire, quando umedecida, certo grau de plasticidade, 

suficiente para ser moldada. Esta característica é perdida temporariamente pela 

secagem, e permanentemente pela queima, quando o produto adquire resistência 

mecânica (MINEROPAR, 2000).  

Em 2011, baseado no crescimento de 3,6% da construção civil, estimou–se a 

produção de cerâmica vermelha em aproximadamente 88 bilhões de peças. Os blocos 

representaram 70% do segmento e telhas 30% (MME, 2012). Ainda em 2011, de 

acordo com a Associação Nacional da Indústria Cerâmica – ANICER, o número de 

empresas concernia a aproximadamente, 7.400. A indústria registra 293 mil 

empregados diretos, estimando–se uma produtividade média de 25 mil peças / operário 

/ mês, com variações regionais e faturamento de R$ 18,5 bilhões (MME, 2012). As 

exportações, também no ano de 2011, registraram 47,5 mil toneladas (US$ 5,4 

milhões) e importações de 16,7 mil toneladas (US$ 1 milhão), saldo positivo de US$ 4,4 

milhões (MME, 2012). 

Dados de 2011 mostram que o consumo praticamente se iguala à produção, 

sendo o consumo médio per capita brasileiro da ordem de 457 peças / hab. (MME, 

2012). A região Sul registra a maior participação com demanda de 719 peças / hab., 

seguindo–se o Sudeste com 461, o Centro–Oeste com 436, Nordeste 368 e Norte 294 

(MME, 2012). 

O segmento da cerâmica vermelha necessita de baixa tecnologia e baixo 

investimento de capital, em relação a outros segmentos, para a sua transformação. Por 

conta destas características este segmento é numeroso e está presente em todas as 

regiões do estado do Paraná e geram proporcionalmente mais empregos 

(MINEROPAR, 2013). 
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Segundo informações da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, em 2011 

existiam no Paraná 2.302 estabelecimentos das indústrias de transformação de 

minerais não metálicos. Esta indústria respondia por 6,9% dos estabelecimentos 

industriais do Paraná. Em termos de empregos, no mesmo ano, as indústrias de 

transformação de minerais não metálicos empregavam 29.253 pessoas. Esta indústria 

respondia por 4,1% dos empregos industriais no Paraná.

Diante deste panorama, considera–se que o incremento da atividade econômica 

propicia o desenvolvimento das cidades, mas traz consigo múltiplas externalidades1

negativas para a sociedade. Uma destas externalidades é a poluição sonora, que 

constitui um elemento de degradação ambiental. As origens da poluição sonora podem 

ser inúmeras, como as obras, os estabelecimentos industriais, os estabelecimentos 

comerciais e o tráfego de veículos em vias públicas, entre outras. Para Sapata et al

(2010), devido ao progresso, e com o crescimento da frota de veículos e a falta de 

planejamento territorial, o ruído de tráfego é considerado como uma das maiores fontes 

de poluição sonora urbana. O ruído enquanto poluição sonora pode ser considerado 

como sons sem harmonia, sensações auditivas indesejáveis pelo homem, ou, sons que 

excedam os níveis estabelecidos pelas normas. 

Estas alterações de conforto acústico conduzem a dificuldades de comunicação 

e entendimento entre as pessoas, distúrbios no sono, propensão à irritabilidade, 

prejuízo na produtividade das atividades e até a perda de audição. Associado a isso, 

Restrepo et al (2011), mostra que o efeito do ruído gerado pelo tráfego de veículos 

sobre imóveis tem uma relação inversa entre o incremento dos níveis do ruído e o 

preço, ou seja, à medida que o ruído aumenta tem–se uma desvalorização dos 

imóveis.  

No entanto, o excesso de ruído no meio urbano pode ser controlado pela 

implantação de barreiras acústicas e paredes de vedação utilizando–se o princípio dos 

ressoadores de Helmholtz, aplicados em blocos cerâmicos, pois este produto reduz a 

passagem de ruídos, agindo como absorvedor de som. Diante disso e com o intuito de 

���������������������������������������� �������������������
1 É a ação de uma ou algumas pessoas sobre o bem–estar da população. As externalidades podem ser 
negativas ou positivas, por exemplo, poluição sonora e o desenvolvimento de um novo produto, 
respectivamente (MANKIN, 2001).   
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buscar uma medida mitigadora para os problemas provenientes do ruído gerado pelo 

tráfego de veículos identificados em Maringá, Lisot (2008) promoveu a primeira 

inovação incremental de produto, pela agregação do principio ressoador de Helmholtz, 

no bloco cerâmico convencional. Castro (2010) complementou a inovação incremental 

do produto pela incorporação do lodo gerado pelas lavanderias industriais têxteis na 

argila para a confecção dos blocos cerâmicos acústicos. 

A partir destas inovações incrementais de produto outros trabalhos foram 

produzidos, tais como os trabalhos de Lisot e Soares (2008); Lisot, Soares, Tamanini e 

Coelho (2008); Lisot, Rolla e Soares (2008), Camargo (2010); Pelizer (2011); Lisot, 

Pais, Pelizer, Tamanini e Soares (2012).  

Como pode ser observado pelos estudos mencionados anteriormente o bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz apresenta viabilidade do ponto de vista 

acústico e técnico, inclusive com a adição do lodo de lavanderias e pó de pedra na 

mistura com a argila. Não obstante, a relevância mercadológica do produto envolvendo 

experts, ainda, não foi investigada. Desta forma, torna–se necessário analisar a 

viabilidade mercadológica do bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz. 

Assim, a questão que se coloca é: Há relevância do bloco cerâmico acústico – 

ressoador de Helmholtz para profissionais como engenheiros civis e arquitetos, bem 

como, para organizações como os depósitos de materiais de construção? 

 Neste contexto, apresentam–se os objetivos, geral e específicos, e na sequência 

a estrutura deste trabalho.

1.1 Objetivo geral 

�
� Analisar a viabilidade mercadológica do bloco cerâmico acústico – ressoador de 

Helmholtz. 

1.2 Objetivos específicos 

�
� Descrever o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz. 
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� Verificar a viabilidade mercadológica para o bloco cerâmico acústico – ressoador 

de Helmholtz a partir da percepção e experiência de arquitetos. 

� Analisar a viabilidade mercadológica para o bloco cerâmico acústico – ressoador 

de Helmholtz a partir da percepção e experiência de engenheiros civis. 

� Compreender a viabilidade mercadológica para o bloco cerâmico acústico – 

ressoador de Helmholtz a partir da percepção e experiência de representantes 

de depósitos de materiais de construção. 

1.3 Organização do trabalho 

�

 Para atender a este objetivo, o trabalho está estruturado em três seções, além 

desta introdução. Na primeira seção é explicitado o referencial teórico acerca da 

acústica, inovação e mercado. Na segunda seção são apontados os procedimentos 

metodológicos utilizados para identificar a viabilidade mercadológica para o produto 

pesquisado. Na terceira seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos 

com a realização da pesquisa.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

�

Devido à agregação da propriedade acústica, ressoador de Helmholtz, ao bloco 

cerâmico é propósito da revisão de literatura apresentar de forma objetiva informações 

relacionadas aos conceitos de acústica, evidenciando principalmente a evolução no 

processo de vedação, as barreiras, a isolação, a absorção, o condicionamento acústico 

de ambientes, os ressoadores de Helmholtz, o bloco cerâmico acústico – ressoador de 

Helmholtz, bem como os estudos relacionados a está inovação. 

Nesta perspectiva, também são apresentadas informações a respeito de inovação 

incremental e radical. O termo inovação significa, segundo Schumpeter (1988), produzir 

coisas com métodos diferentes, dinamizando o processo de produção. O conceito de 

inovação nada mais é do que a utilização efetiva do produto do desenvolvimento 

científico e tecnológico (SCHUMPETER, 1988). Desta forma, a inovação ocorre quando 

novos processos, produtos e serviços chegam ao mercado através de empresas, 

baseados na geração de conhecimento e esforços em Pesquisa e Desenvolvimento – 

P&D, com impactos positivos do ponto de vista econômico e social. 

Também são apresentadas estratégias no processo de desenvolvimento de 

novos produtos e uma sequência de atividades para transformar uma ideia ou a 

solução de um problema em um produto ou serviço que possa ser comercializado. 

2.1 Acústica 

�

Práticas e conceitos acústicos há muito tempo empregados se perderam no 

tempo e reapareceram em um estágio mais avançado que o anterior. Como exemplo 

têm–se os ressoadores, empregados pelos Gregos e Romanos nos seus teatros e 

também nas igrejas de toda Europa. Desta forma, os problemas acústicos passaram a 

ser tratados com embasamento cientifico a partir do século XX (SOUZA, ALMEIDA e 

BRAGANÇA, 2011). 
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Conforme Henrique (2002), a palavra acústica tem origem na palavra grega 

akouein, que significa ouvir. No entanto, atualmente a acústica é uma ciência que 

estuda o som desde sua geração, propagação até a recepção do sinal sonoro. 

2.1.1 Vedação 

�

Alvenaria é um tipo de construção constituído de pedras naturais, irregulares, 

justapostas e superpostas. Atualmente, é um sistema construtivo formado de um 

conjunto coeso e rígido de tijolos ou blocos – elementos de alvenaria, unidos entre si, 

com ou sem argamassa de ligação, em fileiras horizontais que se sobrepõem uma 

sobre as outras. Pode ser empregada na confecção de diversos elementos 

construtivos, como por exemplo, paredes de vedação ou estrutural (MARINOSKI, 

2011). 

De acodo com a ANICER (2012), os blocos de vedação são aqueles destinados 

à execução de paredes que suportarão o peso próprio e pequenas cargas, tais como, 

armários, pias, lavatórios e etc. Já, os blocos estruturais são aqueles que além de 

exercerem a função de vedação, também são destinados à execução de paredes que 

constituirão a estrutura resistente da edificação, podendo substituir pilares e vigas de 

concreto. 

As paredes utilizadas como elemento de vedação ou estrutural devem possuir 

as seguintes características técnicas: resistência à umidade e aos movimentos 

térmicos, resistência à pressão do vento, isolamento térmico e acústico, resistência a 

infiltrações de água, controle de migração de vapor de água e regulagem de 

condensação, base ou substrato para revestimentos em geral e segurança para os 

usuários (MARINOSKI, 2011). 

Ao longo dos anos novas tecnologias foram sendo incorporadas no processo de 

vedação. Com o intuito de enterder melhor esta evolução apresenta–se um breve 

histórico. Baseado nos estudos de Farah (1996), a atividade de construção das 

edificações pode ser dividida em duas fases. A primeira fase refere–se à autoprodução, 

ou seja, a atividade de construção centrada no valor de uso. A segunda fase está 
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relacionada à produção destinada ao mercado, destacando–se o valor de troca, a 

organização empresarial e do setor da construção civil.  

Na primeira fase, a atividade de produção das vedações não foi uma atividade 

formalizada e consistia na elaboração e associação de materiais locais. Desta forma, 

identifica–se que os materiais eram processados integralmente na obra e este 

processo predominou no Brasil até meados do século XIX (FARAH, 2006). As técnicas 

construtivas eram geralmente primitivas. Conforme a Figura 1, as vedações eram de 

pau–a–pique2, adobe3 ou taipa de pilão4, respectivamente. (REIS FILHO, 2004).  

�
Figura 1 – Materiais: pau–a–pique, adobe e taipa de pilão 
Fonte: Marinoski, 2011 
�

� A utilização das técnicas construtivas no Brasil ocorreu em função das 

características do material predominante em cada região. Assim, a alvenaria a pau–a–

pique, por exemplo, caracterizou as construções em Minas Gerais, enquanto a taipa de 

pilão predominava no planalto paulista e as construções de pedra no litoral (GARCIA et 

al, 1987) 

�����������������������������������������������������������
-Sistema construtivo que utiliza gradeados de varas de madeiras preenchidos com barro. As travessas 
são armadas com bambus, que se sobrepõem horizontalmente, a cada aproximadamente quinze 
centímetros. Eles são amarrados com cipós aos esteios verticais, feitos com bambu inteiro (MARINOSKI, 
2011). 

,Pequeno bloco semelhante ao tijolo, preparado com argila crua, secada ao sol, e que também é feito 
misturado com palha, para se tornar mais resistente (MARINOSKI, 2011). 
�
)Blocos de terra apiloada, socada em formas de madeira, que são retiradas quando a terra está seca. 
Para ter a rigidez necessária, requer espessuras exageradas (até 60 cm). Predominou no Brasil desde 
os primórdios da colonização até o século XIX, quando ainda era o principal material aplicado nas 
alvenarias (MARINOSKI, 2011). 



2�
�

Com o estabelecimento de colonizadores no Brasil a influência europeia passa a 

predominar nas edificações, ou seja, ocorre a substituição de materiais locais por 

alvenaria de madeira e de tijolos. Associado a isso, verifica–se também à substituição 

do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, a emergência do trabalho industrial, o 

desenvolvimento dos transportes e a importância crescente das cidades implicando em 

um aumento considerável da demanda por atividade de construção e pela 

diversificação destas atividades, marcando desta forma, a redução da autoprodução 

das vedações (FARAH, 2006). 

 Neste processo observa–se uma nova configuração da atividade de construção 

das edificações, ou seja, a segunda fase, voltada para o mercado e que teve início no 

final da primeira década do século XIX e prevalece até os dias atuais. Nesta fase nota–

se a profissionalização desta atividade, mediante a cientifização da atividade de 

construção que incidiu sobre o projeto, sobre a fabricação de materiais, sobre a 

formação da mão de obra e sobre o exercício da própria atividade de construção, além 

da organização do setor (FARAH, 2006). 

 A partir da segunda fase, uma série de novos materiais e componentes foram 

desenvolvidos e incorporados na construção das edificações, dentre eles podem ser 

citados os blocos cerâmicos por volta 1930 e os blocos de concreto por volta de 1940 

(FARAH, 2006). Estas inovações radicais e incrementais de produto implicaram na 

simplificação da execução da obra, na maior produtividade do trabalho e na qualidade, 

conforme mencionado por Freeman (1994); Albagli e Britto (2002) e Campos (2004). 

Segundo Marinoski (2011), atualmente as alvenarias podem ser construídas a partir 

dos seguintes tipos blocos, entre outros: 
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Figura 2 – Bloco cerâmico maciço do tipo comum 
Fonte: Marinoski, 2011 

Figura 3 – Bloco cerâmico do tipo laminado ou a vista 
Fonte: Marinoski, 2011 

Figura 4 – Bloco cerâmico do tipo refratário 
Fonte: Marinoski, 2011�
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Figura 5 – Bloco cerâmico furado 
Fonte: Marinoski, 2011�

Figura 6 – Blocos de concreto 
Fonte: Marinoski, 2011 

Figura 7 – Blocos de sílico–calcários 
Fonte: Marinoski, 2011 
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Figura 8 – Blocos de concreto celular autoclavados 
Fonte: Marinoski, 2011 

Figura 9 – Blocos solo–cimento 
Fonte: Marinoski, 2011 
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Figura 10 – Blocos de vidro 
Fonte: Marinoski, 2011 

A NBR 15270, parte 1 e 2, de 2005 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e 

mecânicos exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação e estruturais a 

serem utilizados em obras de alvenaria de vedação ou estrutural, com ou sem 

revestimento. A NBR 15270, parte 3 de 2005 da ABNT estabelece os métodos para a 

execução dos ensaios dos blocos cerâmicos de vedação ou estruturais. 

2.1.2 Barreiras 

�

Para Bistafa (2011), barreira acústica é qualquer estrutura ou obstáculo que 

impede a visão da fonte pelo receptor e desta forma ocorre uma intervenção na 

trajetória das ondas sonoras. Podem ser utilizadas para a atenuação de ruído de 

tráfego causado pelo fluxo de veículos, máquinas de construção, geradores ou 

transformadores. Embora seja mais comum o uso de barreiras em ambientes externos 

também podem ser utilizadas em ambientes internos para separar processos ruidosos 

de processos não ruidosos (GERGES, 2000). 

Quando um obstáculo, como é o caso da barreira, é posicionada na trajetória de 

avanço de uma onda sonora, esta onda ao entrar em contato com o obstáculo estará 

sujeita a fragmentar–se em várias parcelas, promovendo desta forma, os seguintes 
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fenômenos: reflexão, absorção, transmissão e difração. Bistafa (2011) define o 

coeficiente de reflexão sonora conforme a Equação 1. 

��= 
Erefletida

Eincidente
  

Onde: 

“�” é o coeficiente de reflexão sonora.  

“Erefletida” é a energia sonora refletida. 

“Eincidente” é a energia sonora incidente. 

A capacidade de uma superfície em absorver o som é dada pelo coeficiente de 

absorção sonora definido por Bistafa (2011) na Equação 2. 

��=�Eabsorvida

Eincidente
�= 

Eincidente�–�Erefletida

Eincidente
=�1�–� Erefletida

Eincidente

onde: 

“�” é o coeficiente de absorção sonora. 

“Eabsorvida” é a energia sonora absorvida. 

“Eincidente” é a energia sonora incidente. 

“Erefletida” é a energia sonora refletida. 

Um ruído pode atravessar uma parede ainda que ela não apresente nenhuma 

abertura. O que ocorre é que ao ser atingida por uma onda sonora a parede vibra e 

passa a funcionar como uma nova fonte sonora. Neste caso o som passa a ser 

transmitido pela parede (KRAUSE et al 2002).O coeficiente de transmissão sonora é 

definido conforme a Equação 3. 

t�� Etransmitida

Eincidente
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Onde: 

“t” é o coeficiente de transmissão sonora. 

“Etransmitida” é a energia sonora transmitida. 

“Eincidente” é a energia sonora incidente. 

As barreiras podem provocar distorção das frentes de onda na propagação do 

som, fenômeno este denominado difração (HENRIQUE, 2002), ou seja, a curvatura que 

a onda sonora realiza para contornar a obstáculo. A forma e a dimensão da barreira 

tem influência na curvatura em ser de maior ou menor grau. 

A reflexão, a absorção e a difração dependem da relação entre o comprimento 

da onda e o tamanho da barreira. Henrique (2002) coloca que se o comprimento da 

onda for menor que o comprimento da barreira pode ocorrer os fenômenos de reflexão 

e absorção. Por outro lado, se o comprimento da onda for maior ou aproximadamente 

igual ao tamanho da barreira pode ocorrer o fenômeno da difração. Sons agudos 

apresentam maior comprimento de onda e maior capacidade de difração. 

As barreiras acústicas podem reduzir os níveis de ruído em até 15 dBA5. Caso 

as habitações se encontrem demasiado próximo da fonte, esta redução pode variar 

entre 5 e 10 dB (FHWA, 2012). Apresentam–se nas Figuras 11, 12, 13 e 14 barreiras 

acústicas constituídas de terra, tijolo, acrílico e metal. No entanto, observa–se também 

no mercado, a composição de mais de um material para a confecção das barreiras, 

como por exemplo, barreira composta por painéis acústicos metálicos associados a 

painéis em acrílico.  

���������������������������������������� �������������������
*Unidade de medida do Nível de Pressão Sonora. 
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Figura 11 – Barreira acústica de terra 
Fonte: FHWA (2012) 

Figura 12 – Barreira acústica de tijolo 
Fonte: FHWA (2012) 
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Figura 13 – Barreira acústica de acrílico 
Fonte: Indac (2012) 

Figura 14 – Barreira acústica de metal 
Fonte: FHWA (2012) 

Como podem ser observados muitos materiais estão disponíveis para a 

confecção de barreiras, no entanto há algumas considerações importantes. Em 

primeiro lugar, as barreiras não devem ser feitas com materiais porosos. Em segundo 
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lugar, tem que ter massa suficiente para que a propagação do som através da barreira 

seja significativamente menor do que o som difratado sobre ou em torno da barreira. 

Terceiro, elas devem ser adequadamente resistente às intempéries e concebida para 

suportar o vento e outras cargas estruturais apropriados para a localização (LONG, 

2006).  

2.1.3 Isolação e Absorção 

�

Os ambientes de uma edificação possuem identidade acústica própria e seus 

atributos estão associados ao desempenho dos materiais que os compõem. Os 

fenômenos isolação e absorção estão diretamente relacionados com as propriedades 

destes materiais. No entanto, existem diferenças significativas entre os materiais 

isolantes e absorventes, pois o primeiro não é eficaz na absorção e vice–versa. 

Para Gerges (2000), o isolamento acústico fornecido por paredes, pisos, 

divisórias ou partições é uma maneira de atenuar a transmissão da energia sonora de 

um ambiente para outro, como pode ser observado na Figura 15. A energia sonora 

pode ser transmitida via aérea6 e/ou via sólido7. 

Figura 15 – Isolamento acústico 
Fonte: Krause et al (2002) 

  

�����������������������������������������������������������
6 Energia sonora transportada pelo ar. 
. Energia sonora transportado por estrutura.�
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Ainda para Gerges (2000), as características dos materiais para isolamento 

acústico podem ser estabelecidas através da Perda de transmissão – Pt e/ou Diferença 

de Nível – D. O primeiro índice relaciona–se de forma logarítmica a energia sonora 

transmitida com a energia sonora incidente em uma parede, conforme a Equação 4: 

Pt�=�10 log �1
t
�

Onde:  

“t” é coeficiente de transmissão acústica. 

Ou seja, 

t = 
energia transmitida
energia incidente

 O segundo índice, ou seja, a Diferença de Nível – D pode ser quantificado pela 

Diferença de Nível de Pressão Acústica “D”, que expressa à diferença do NPS antes e 

depois da colocação do material isolador, conforme Equação 6: 

D = NPS1 –  NPS2

Onde: 

“NPS1” é o Nível de Pressão Sonora antes da colocação do dispositivo isolador. 

“NPS2” é o Nível de Pressão Sonora após a colocação do dispositivo isolador. 

Por outro lado, os materiais utilizados para absorver som são fibrosos, como lã 

de vidro, lã de rocha dentre outros, ou porosos, tais como, espumas de poliuretano8. 

Os materiais absorventes são leves e não possuem características estruturais. Nesses 

���������������������������������������� �������������������
0Exemplo: esponjas utilizadas em limpeza doméstica!�
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materiais, a absorção se dá pela dissipação da energia sonora por atrito, devido ao 

movimento das partículas do ar no interior do material, quando da passagem da onda 

sonora (BISTAFA, 2011). Quando os materiais possuem a absorção sonora como 

atributo predominante, eles são chamados de materiais acústicos. 

Conforme a Figura 16, quando o som incide sobre uma superfície, uma parte da 

energia sonora é refletida, enquanto a outra parte, a qual desaparece atrás da 

superfície, se compõe de duas parcelas, sendo elas: a energia sonora dissipada e a 

energia sonora transmitida pela parede (BISTAFA, 2011). 

Figura 16 – Absorção sonora 
Fonte: Krause et al (2002) 

  
O coeficiente de absorção é usado para avaliar a eficácia de um material em 

absorver o som. Este coeficiente é determinado experimentalmente em câmara de 

testes denominada de câmera reverberante. O coeficiente de absorção assim obtido é 

denominado de coeficiente de absorção sonora de Sabine9. Para a determinação do 

coeficiente de absorção sonora de Sabine de um material deve–se realizar o teste 

conforme a ISO 354 (Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation 

room, 2003). 

�����������������������������������������������������������
9Wallace Clement Sabine, 1868–1919. Professor de física da Universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, é considerado o pai da moderna acústica arquitetônica, por seu pioneirismo em aplicar o método 
cientifico ao estudo da acústica de recintos. É dele a definição de coeficiente de absorção sonora 
(BISTAFA, 2011). 



-1�
�

O referido teste consiste na colocação de uma amostra do material no piso da 

câmara reverberante e na medição do tempo de reverberação10 com a amostra (T60). 

Feito isto, retira–se a amostra e mede–se o tempo de reverberação da câmara sem a 

amostra (T’60). Conforme Bistafa (2011) calcula–se então o coeficiente de absorção 

sonora de Sabine por meio da seguinte Equação 7: 

�Sab��=��0,161 
V
S
�� 1

T60
�– 

1
T'60

�

Onde: 

“�Sab” é o coeficiente de absorção sonora de Sabine. 

“V” é o volume da câmara (m3). 

“S” é a área da amostra (m2). 

“T60” é o tempo de reverberação com a amostra (s). 

“T’60” é o tempo de reverberação sem a amostra (s). 

O valor do coeficiente de absorção sonora de Sabine varia entre 0 (zero) e 1 

(um), sendo que, quando � = 1 tem–se toda energia absorvida e, quando � = 0 toda a 

energia é refletida (HENRIQUE, 2002). 

Já o Coeficiente de Redução Sonora (Noise Reduction Coefficient, NRC) é a 

média aritmética dos coeficientes de absorção de 250Hz, de 500Hz, de 1000Hz e 

2000Hz (125Hz e 4000Hz não são utilizados). O NRC é um número único que sintetiza 

a capacidade de absorção sonora do material, sendo útil na análise comparativa de 

diferentes materiais (EVEREST e POHLMANN, 2001). 

2.1.4 Condicionamento acústico de ambientes 

�

Quando um som é gerado dentro de um ambiente, escuta–se, primeiramente, o 

som direto e, em seguida, o som refletido. Quando essas sensações se sobrepõem 

���������������������������������������� �������������������
1/Corresponde ao intervalo de tempo necessário para que haja um decaimento no nível de pressão 
sonora de 60dB, após finalizar a emissão de som. 
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ocorre uma confusão entre o som direto e o som refletido. Isso permite uma impressão 

de audição prolongada. A este fenômeno se dá o nome de reverberação (GUEDES, 

2007).  

O tempo de reverberação é o parâmetro utilizado no condicionamento acústico 

de um ambiente. O mesmo depende da frequência e pode ser controlado através da 

utilização de materiais com propriedades de absorção. Se as paredes ou outros 

atributos do ambiente forem muito absorventes ou pouco reflexivos, o tempo de 

reverberação será pequeno, caso contrário ocorrerão muitas reflexões e o tempo de 

reverberação será grande. Esta definição está baseada na suposição de que existe 

uma relação linear entre o NPS e o tempo e, que o nível de ruído de fundo seja 

suficientemente baixo (GUEDES, 2007). 

A Figura 17 mostra o NPS gerado por uma fonte sonora e depois de cessada a 

fonte, a energia sonora da fonte é absorvida pelo ambiente ao longo do tempo. Nesta 

figura destacam–se duas condições de absorção, sendo uma alta e a outra baixa. 

Figura 17 – Crescimento e decaimento do NPS com o tempo 
Fonte: Adaptado de (GERGES, 2000) 

O tempo de reverberação é uma importante característica de ambientes 

fechados, usado para determinar quão rapidamente o som decai em um ambiente. 
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Para determinar o tempo ótimo de reverberação tem–se a NBR 12179:1992 – 

Tratamento Acústico em Recintos Fechados, que indica o valor adequado de acordo 

com volume dos ambientes e as atividades desenvolvidas nestes ambientes (GUEDES, 

2007). 

Ainda segundo Guedes (2007), quando se estabelece um único valor para o 

tempo de reverberação em um ambiente, a referência é obtida pela média aritmética 

dos valores correspondentes as bandas de 500Hz a 1KHz, que é denominado de 

reverberação médio – TRmédio. Em geral, o valor adequado do tempo de reverberação 

depende tanto do volume do ambiente como da atividade a ser realizada neste 

ambiente.  

Para Almeida (2009), nos espaços onde seja imprescindível uma boa audição do 

orador, como uma sala de aula, é conveniente que o tempo de reverberação seja baixo 

para que a palavra falada seja totalmente inteligível. No caso de ambientes de 

espetáculos, o tempo de reverberação poderá ser superior, variando conforme o tipo de 

espetáculo. A Figura 18 mostra os valores do tempo de reverberação indicados para 

ambientes distintos. 
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Figura 18 – Tempo de reverberação para ambientes distintos 
Fonte: Bistafa (2011) 

Existem formas de cálculo distintas para o tempo de reverberação. Entretanto, a 

equação aceita como referência a nível internacional é a equação de Sabine, conforme 

apresentada no item anterior. 

Browne e Roy (2012), mostram que existe uma relação entre o condicionamento 

acústico e o desempenho dos alunos em escolas da China, ou seja, quanto melhor o 

conforto acústico melhor o desempenho dos alunos. Huang et al (2012), também 

mostra a preocupação com a produtividade das pessoas em ambientes internos, como 

por exemplo o caso dos escritórios em relação ao conforto acústico. 

Nesta perspectiva, o condicionamento acústico de ambientes torna–se cada vez 

mais importante, sejam nas edificações para habitação ou nas edificações destinadas 

as atividades econômicas. No ambiente doméstico é necessário momentos de 

descansos, no ambiente de trabalho é preciso concentração para a execução das 
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atividades. Em teatros, auditórios, estúdios, salas de aula e outros espaços a qualidade 

sonora também tem grande relevância. 

Existem vários métodos de controle dos ruídos urbanos. No entanto, acredita–se 

que uma forma eficaz de melhorar o desempenho das alvenarias e das barreiras, com 

relação à redução da passagem de ruídos, seja a utilização de ressoadores de 

Helmholtz aplicados em blocos. Os ressoadores têm a capacidade de absorver sons 

em frequências específicas, conforme o seu dimensionamento (LISOT e SOARES, 

2008). No Brasil esta prática ainda é incipiente, mas no exterior é muito utilizada. 

2.1.5 Ressoadores de Helmholtz 

�

 Conceitos e práticas relacionados ao ressoador de Helmholtz foram empregados 

pelos Gregos e Romanos em igrejas e teatros da Europa. Segundo Crunelle (2008) 

vasos eram instalados nas paredes e representavam uma tentativa consciente de dar 

um caráter acústico específico para o espaço. Na Figura 19, tem–se um exemplo da 

aplicação de vasos acústicos. 

Figura 19 – Vasos acústicos 
Fonte: Remy (2009) 
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No entanto, foi a partir dos experimentos de Hermann Ludwing Ferdinand Von 

Helmholtz (1821–1894) que os problemas acústicos passaram a ser tratados com 

caráter cientifico. De acordo com Henrique (2002), foi Helmholtz que criou conjuntos de 

ressoadores escalonados por tamanho (veja a Figura 20), com duas aberturas, uma 

para encostar ao ouvido, ficando, portanto tapada, e outra por onde entra a onda 

sonora. Como a frequência do ressoador é função do seu volume, cada um dos 

tamanhos entra em ressonância com uma certa frequência. Estes experimentos 

permitiu que Helmholtz comprovasse a complexidade destes sons. 

Figura 20 – Ressoadores de Helmholtz – Garland Colletion of Classis Physics Apparatus
Fonte: Kenyon College (2012) 

 Em homenagem aos experimentos de Helmholtz, os ressoadores são 

denominados de ressoadores de Helmholts. Conforme a Figura 21 (a) verifica–se que 

os ressoadores de Helmholtz são cavidades que contém ar confinado e estão 

conectadas ao ambiente por meio de uma abertura, ou seja, do gargalo (SOUZA, 

ALMEIDA e BRAGANÇA, 2011). O ar vibra ao entrar e sair da cavidade através do 

gargalo, de modo semelhante com o sistema massa – mola (Figura 21 (b)). Neste 

sistema, a massa em movimento é a do ar contido no gargalo, já que esta zona sofre 

acelerações muito superiores às do ar na cavidade principal (HENRIQUE, 2002). Já, o 

ar contido na cavidade se comporta como uma mola, sendo comprimida pela pressão 

sonora. O atrito do ar junto às paredes internas é o mecanismo responsável pela 

absorção sonora (BISTAFA, 2011). 
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Figura 21 (a) – Ressoador de Helmholtz 
Fonte: Kuttruff, 2009 

Figura 21 (b) – Sistema massa – mola 
Fonte: Kuttruff, 2009 

Os ressoadores de Helmholtz podem existir em muitas formas, por exemplo: 

concha, garrafa, estrutura de um instrumento musical, superfícies de paredes 

perfuradas e etc. Para estimar a frequência de oscilação do ar nos ressoadores de 

Helmholtz, Bistafa (2011) apresenta a Equação 8. 

���� �
��

�� 	

	

Onde:  
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“f” é a frequência do ressoador (Hz). 

“c” é a velocidade do som no ar (m/s). 

“a” é a área do gargalo (m2). 

“V” é o volume do ressoador (m3). 

“L” é o comprimento do gargalo (m). 

  

Por meio da análise da equação anterior, verifica–se que quanto maior for à área 

do gargalo maior será a frequência de ressonância. Entretanto, a frequência apresenta 

variação inversa em relação ao comprimento do gargalo e ao volume do ressoador, ou 

seja, quanto maior o volume menor será a frequência de ressonância.  

 Para Everest (2001), os ressoadores de Helmholtz são amplamente utilizados na 

absorção de sons em baixas frequências. Arizmendi (1980) enfatiza que é nesta 

frequência que os ressoadores são eficazes. Nesta perspectiva, o mercado dos 

Estados Unidos oferece, por meio The Proudfoot Company, Inc, blocos de concreto 

com aplicação do princípio de Helmholtz, denominado de Sound Blox, conforme mostra 

a Figura 22.  

Figura 22 – Sound Blox Tipo A– 
Fonte: The Proudfoot Company, Inc 

O produto foi concebido para a absorção de sons de baixa frequência, sendo a 

absorção de som ideal alcançada em 125 Hz.
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2.1.6 Bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz 

�

O incremento da atividade econômica propicia o desenvolvimento das cidades, 

mas traz consigo múltiplas externalidades negativas para a sociedade. Uma destas 

externalidades é a poluição sonora. Para Sapata et al (2010), devido ao progresso, o 

crescimento da frota de veículos e a falta de planejamento territorial, o ruído de tráfego 

é considerado como uma das maiores fontes de poluição sonora urbana. O ruído 

enquanto poluição sonora pode ser considerada como sons sem harmonia, sensações 

auditivas indesejáveis pelo homem, ou, sons que excedam os níveis estabelecidos 

pelas normas. 

Segundo Mendonça et al (2010), a contribuição específica do trânsito veicular 

para poluição sonora ocorre através da emissão de ruídos gerados por motor, 

escapamento, rotação, atrito de pneus com o solo e do tipo de infraestrutura urbana 

como pavimentação, topografia e sistema viário. São acrescidos, também a esse 

fenômeno, os chamados ruídos ocasionais que são representados por sons de 

buzinas, modo de dirigir e regulagens fora de especificação. 

Estas alterações de conforto acústico conduzem a dificuldades de comunicação 

e entendimento entre as pessoas, distúrbios no sono, propensão à irritabilidade, 

prejuízo na produtividade das atividades e até a perda de audição. Associado a isso, 

Restrepo et al (2011), mostra que o efeito do ruído gerado pelo tráfego de veículos 

sobre imóveis tem uma relação inversa entre o incremento dos níveis do ruído e o 

preço, ou seja, à medida que o ruído aumenta tem–se uma desvalorização dos 

imóveis.  

Com o intuito de buscar uma medida mitigadora para os problemas provenientes 

do ruído gerado pelo tráfego de veículos, Lisot (2008) incorporou o princípio ressoador 

de Helmholtz em blocos cerâmicos, conforme a Figura 23 e apresentou esta inovação 

tecnológica incremental em seu trabalho intitulado Ressoadores de Helmholtz em 

barreiras acústicas: avaliação do desempenho na atenuação do ruído de tráfego. 
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Figura 23 – Bloco cerâmico acústico 
Fonte: Lisot (2008) 

Devido a fatores relacionados às questões de ordem econômica e temporal foi 

necessário que se trabalhasse neste estudo com a escala reduzida em 1:5. Lisot 

(2008) afirma que mesmo sabendo que os resultados não são fiéis à realidade 

entende–se que dão uma boa perspectiva do desempenho dos blocos em questão.  

Para a determinação da curva de absorção das barreiras acústicas 

confeccionadas a partir de blocos cerâmicos acústicos - ressoadores de Helmholtz, 

Lisot (2008) realizou ensaios em câmera reverberante, levando em consideração a 

semelhança entre o modelo (baseado na ISO 354:2003) e o protótipo (escala 1:5). A 

partir dos tempos de reverberação medidos em câmera reverberante calculou–se o 

coeficiente de absorção sonora. Além do teste de absorção no laboratório, Lisot (2008) 

realizou a simulação do desempenho das barreiras acústicas através de um programa 

de simulação computacional para ambientes abertos. 

A partir deste estudo, Lisot (2008) mostra que as barreiras acústicas 

confeccionadas com blocos cerâmicos acústicos - ressoadores de Helmholtz maximiza 

a absorção sonora e minimiza os NPS em ambientes abertos e em baixas frequências. 

Entretanto, as barreiras acústicas construídas com este tipo de bloco cerâmico devem 

estar voltadas para a fonte sonora e também é necessário que a barreira esteja 

próxima aos receptores. Embora este bloco tenha sido planejado para ambientes 

abertos, ele também pode ser utilizado em ambientes fechados, como paredes de 

vedação em escolas e teatros, por exemplo.  
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Entretanto, ainda não foi realizado nenhum teste para verificar o isolamento do 

bloco contra o ruído, ou seja, o isolamento do ambiente interno contra ruídos externos 

e ruídos produzidos no interior da edificação e, ainda o isolamento do ruído interno 

para que este não incomode a população em seu entorno.  

Paralelamente, Kaminata (2008) estudou o aproveitamento do lodo gerado no 

tratamento de efluente na indústria de lavanderia têxtil na produção do bloco de 

cerâmica vermelha. Esta ação permite que o lodo fique inerte no bloco cerâmico, 

reduzindo as despesas provenientes da destinação adequada do resíduo, além de 

contribuir para a economia de argila utilizada no processo produtivo. 

Na sequência, Castro (2010) em seu trabalho intitulado 

Solidificação/estabilização do lodo gerado no tratamento de efluente de lavanderia 

industrial têxtil em blocos cerâmicos acústicos e seu desempenho em câmera 

reverberante, incorporou o lodo gerado pelas lavanderias têxteis nos blocos cerâmicos 

ressoadores de Helmholtz, proporcionado desta forma, uma segunda inovação 

incremental no produto objeto de estudo.  

Neste trabalho Castro (2010) recomenda a incorporação de 20% de lodo na 

matriz de argila para a confecção de blocos cerâmicos acústicos devido à obtenção de 

um produto com garantia de qualidade técnica, pois de acordo com os ensaios físicos, 

mecânicos e geométricos, os blocos estiveram dentro dos limites permitidos de acordo 

com as normas vigentes. Além disso, os blocos cerâmicos acústicos apresentaram 

coeficientes de absorção sonora consideráveis. 

Diante destas inovações, foi necessária a formalização do direito de propriedade 

industrial11, do tipo patente de invenção12 junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual – INPI. A patente de invenção é denominada “Bloco Cerâmico Acústico 

(Ressoadores): elemento estrutural obtido com adição de lodo industrial”. O titular da 

patente é a UEM e os inventores são: Celia Regina Granhen Tavares – Professora do 

���������������������������������������� �������������������
11São direitos concedidos ao titular de tecnologias industriais e marcas, com o objetivo de promover a 
criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados. Estão inclusos: 
patentes, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas (INPI, 2013). 

12 Refere–se a produtos ou processos absolutamente novos ou originais. Este tipo de patente protege 
produtos ou processo novos, o tempo de proteção é de 20 anos contados da data do pedido do deposito, 
a dimensão territorial da proteção é nacional, a proteção é contra produção, uso ou comercialização não 
autorizado do produto ou processo por terceiros (INPI, 2013). 
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Departamento de Engenharia Química da UEM, Paulo Fernando Soares – Professor do 

Departamento de Engenharia Civil da UEM, Aline Lisot – Mestranda em Engenharia 

Urbana do Departamento de Engenharia Civil da UEM, Oswaldo Teruo kaminata – 

Mestrando em Engenharia Urbana do Departamento de Engenharia Civil da UEM e 

Thiago Moraes de Castro – Mestrando em Engenharia Urbana do Departamento de 

Engenharia Civil da UEM. Considerando que a data do pedido do depósito foi no dia 

cinco de novembro do ano de 2010. 

A partir destas inovações incrementais de produto outros trabalhos foram 

produzidos e merecem ser mencionados, tais como: Ressoadores de Helmholtz em 

barreiras acústicas: avaliação do desempenho na atenuação do ruído de tráfego 

(LISOT e SOARES, 2008); utilização de blocos ressoadores para o tratamento acústico 

de salas (LISOT, SOARES, TAMANINI e COELHO, 2008); blocos cerâmicos 

ressoadores: uma perspectiva de atenuação do ruído de trefego (LISOT, ROLLA e 

SOARES, 2008); bloco estrutural cerâmico acústico com adição de pó de pedra 

(CAMARGO, 2010); determinação da absorção sonora do conjunto ressoador – 

material de baixa densidade (PELIZER, 2011); determinação da absorção sonora do 

conjunto ressonador – material de baixa densidade (LISOT, PAIS, PELIZER, 

TAMANINI e SOARES, 2012). 

2.2 Inovação incremental e radical 

�

A principal referência sobre inovação, no campo da economia, são os estudos 

de Schumpeter, contidos em seu livro A Teoria do Desenvolvimento Econômico, 

publicado em 1911. Para Schumpeter (1988), inovar representa combinar materiais e 

forças que estão ao nosso alcance, e produzir outras coisas, ou as mesmas coisas com 

método diferente, ou seja, significa combinar diferentemente esses materiais e forças. 

Na medida em que as novas combinações aparecem, descontinuamente, surge o 

fenômeno que caracteriza o desenvolvimento econômico alavancado pelas inovações. 

Nesta concepção, Schumpeter (1988) apresenta cinco casos de inovação: (i) 

Introdução de um novo bem, ou seja, um bem que os consumidores ainda não 
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conheçam ou de uma nova qualidade de um bem; (ii) introdução de um novo 

método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado 

pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo 

algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode 

consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma 

mercadoria; (iii) abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em 

que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão não 

tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não; (iv) 

conquistas de uma fonte de oferta de matérias–primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independente do fato de que essa fonte já 

existia ou teve que ser criada; (v) estabelecimento de uma nova organização 

de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio ou a 

fragmentação de uma posição de monopólio (SCHUMPTER, 1988). 

As novas combinações podem ser realizadas de duas formas: a primeira se 

refere às novas empresas, independentes das antigas, ou seja, empresas novas 

produzindo ao lado de empresas antigas. A segunda, pelo emprego de fatores de 

produção diferentes de modo diferenciado na mesma empresa. 

Este fenômeno de desenvolvimento é resultado das iniciativas dos agentes 

econômicos – indivíduos ou empresas visando a objetivos particulares – que trazem 

impactos mais amplos e provocam a reorganização da atividade econômica. Segundo 

Schumpeter (1988) quem realiza a inovação é o empresário, ou seja, aquele que 

coloca em prática as novas combinações. Assim o empresário para Schumpeter é 

definido a partir de sua função, que é realizar as novas combinações. 

Fica evidente que Schumpeter em seus estudos trata de inovações radicais por 

conta de seu interesse em explicar as variações cíclicas na economia e o processo de 

desenvolvimento econômico. Neste sentido o autor menciona:  

Na medida em que as novas combinações podem, com o tempo, originar–se 

das antigas por ajuste contínuo mediante pequenas etapas, há certamente 

mudança, possivelmente há crescimento, mas não um fenômeno novo nem um 

desenvolvimento em nosso sentido. Na medida em que não for esse o caso, e 

em que as novas combinações aparecerem descontinuamente, então surge o 

fenômeno que caracteriza o desenvolvimento (SCHUMPETER, 1988).�
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 Nesta perspectiva, o desenvolvimento capitalista é marcado por rupturas, 

desequilíbrios, descontinuidades e incertezas. A inovação é, portanto, a causa da 

instabilidade nas economias capitalistas. Para Schumpeter (1988), os ciclos 

econômicos são reflexos inevitáveis das tensões provocadas pelo processo de 

desorganização e reorganização das estruturas, induzido pelas inovações. Em outras 

palavras, nas economias capitalistas, o desenvolvimento está irremediavelmente 

associado à instabilidade e assume forma cíclica. Foi a partir de um processo contínuo 

de destruição criativa que fez surgir novas formas de organização, novos produtos e 

novos materiais que Schumpeter mostra a dinâmica da economia capitalista. 

Por volta dos anos 80 do século XX, as ideias de Schumpeter ganharam novas 

interpretações por autores denominados neoschumpeterianos. Nessa perspectiva 

analítica, os neoschumpeterianos, especialmente Dosi (1984), acrescentam que as 

inovações podem ser definidas como uma busca, uma descoberta, uma 

experimentação, um desenvolvimento, uma imitação e uma adoção de novos produtos, 

novos processos e novas formas de organização. De modo mais específico, a inovação 

pode ser algo novo ou uma combinação de elementos já existentes. Nesse contexto, as 

inovações podem ser definidas como radicais ou incrementais. 

Dosi (1984) considera que as inovações radicais se referem ao desenvolvimento 

e à introdução de um novo produto, de um novo processo ou uma forma de 

organização da produção totalmente nova. O impacto dessa inovação pode romper a 

estrutura ou o padrão tecnológico anterior. Além disso, é de se esperar uma redução 

de custos e uma melhoria na qualidade dos produtos com a implementação dessa nova 

tecnologia. 

Quanto às inovações incrementais, elas podem se referir à introdução de 

qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou organização da produção dentro 

da empresa sem alteração na estrutura industrial. Isso tende a gerar maior eficiência 

técnica, aumento da produtividade e da qualidade, redução de custos e ampliação das 

aplicações de um produto ou processo (FREEMAN, 1994; ALBAGLI e BRITTO, 2002; 

CAMPOS, 2004). Tanto a inovação radical quanto a incremental podem originar novas 

empresas, setores, bens e serviços e ainda, significar redução de custos e 

aperfeiçoamento em produtos existentes. 
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Freeman e Soete (2008) apontam que durante o século XX, o principal locus da 

atividade inventiva transferiu–se dos inventores individuais para os laboratórios 

profissionais de P&D seja na indústria, no governo ou na universidade. O século XIX foi 

o período das invenções realizadas por empresários individuais. O surgimento desta 

base cientifica teve grandes repercussões econômicas e sociais, além da expansão da 

P&D industrial profissional. Houve uma mudança não somente nos procedimentos de 

desenvolvimento, como também na engenharia de produção, nos métodos de vendas, 

na capacitação industrial e nas técnicas administrativas. 

Desta forma, o conceito de inovação nada mais é do que a utilização efetiva do 

produto do desenvolvimento científico e tecnológico. A inovação ocorre quando novos 

processos, produtos e serviços chegam ao mercado, através de empresas, baseados 

na geração de conhecimento e esforços em P&D, com impactos positivos do ponto de 

vista econômico e social. Neste processo torna–se de suma importância o uso de 

patentes para obter proteção. E o que é tecnicamente impossível hoje pode vir a ser 

possível no período seguinte, pelo avanço cientifico. Isso conduz a três considerações 

de fundamental importância: 

(i) Os avanços da pesquisa cientifica constantemente dão origem a novas 

descobertas e se abrem novas possibilidades técnicas. Uma empresa capaz de 

monitorar os avanços desta fronteira por um meio ou outro pode ser uma das 

primeiras a perceber as novas possibilidades. Uma forte P&D interna pode 

permitir que a empresa converta este conhecimento em vantagem competitiva; 

(ii) a empresa que tem contatos próximos com as exigências de seus 

consumidores pode identificar mercados potenciais para essas ideias originais, 

ou constatar as fontes de insatisfação dos consumidores, que a leva a projetar 

produtos ou processos novos ou aperfeiçoados; (iii) o teste de um 

empreendimento bem sucedido ou de uma boa administração é representado 

pela capacidade de interligar estas possibilidades técnicas e de mercado, por 

meio dos dois fluxos, de informação e de novas ideias (FREEMAN e SOETE, 

2008). 

As inovações proporcionam aumentos na produtividade e que podem ser 

conquistados por uma combinação de inovações técnicas e organizacionais. Também 
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é possível a ampliação e o barateamento de produtos disponíveis por meio da inovação 

em muitos segmentos (FREEMAN e SOETE, 2008). 

Empresas de grande, médio ou pequeno porte podem realizar P&D e 

consequentemente inovação. Segundo Freeman e Soete (2008), as empresas 

pequenas tendem a se enquadrar em três categorias: (i) empresas que acabam de 

começar a desenvolver ou explorar uma nova invenção; (ii) empresas altamente 

especializadas, possuidora de habilidades especificas, sustentadas por um intensivo 

programa de pesquisas num campo bastante restrito; (iii) empresas que lutam pela 

sobrevivência em segmentos nos quais a concorrência de um novo produto faz com 

que o crescimento da P&D seja necessário. 

Para estimular as análises focadas em inovação, na década de 90 do século XXI 

foi editada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE a primeira edição do Manual de Oslo – Proposta de Diretrizes para Coleta e 

Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, que tem o objetivo de orientar e 

padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de P&D 

de países industrializados. No Brasil, a primeira tradução para o português foi 

produzida e divulgada pela Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP em meio 

eletrônico, em 2004. A edição mais recente é de 2005. 

Com isso buscou–se aperfeiçoar os estudos sobre a inovação em ambos os 

sentidos, ou seja, para o mercado e para a empresa com foco não somente no seu 

conjunto, mas inclusive, nas empresas individualmente, nos seguintes aspectos: no seu 

ambiente, nas razões que as levam a inovar, nos fatores–chave do processo de 

inovação e seus resultados, entre outros13. 

Para a OCDE (2005), isto se justifica pelo entendimento de que o principal 

impacto da inovação na atividade econômica provém da adoção inicial ou da iniciativa 

em inovar e, quando estas inovações são capturadas por outras empresas no processo 

���������������������������������������� �������������������
1,O Manual de Oslo incorporou, além dos conceitos tradicionais de inovação tecnológica em produtos e 
processos, outros tipos de inovação e que estão relacionados aos setores de serviços classificados 
como inovação de marketing e inovação organizacional. Assim, estendeu as análises do processo de 
inovação para mais próximo de sua dimensão sistêmica. Não obstante a gênese deste tratamento poder 
ser encontrada nos trabalhos de Schumpeter (1988), o Manual de Oslo tornou–se uma referência para 
várias pesquisas que examinam a natureza e os impactos da inovação no setor comercial, bem como 
disponibiliza indicadores para avaliar as práticas nacionais, o que permite a comparação das estratégias 
e dos resultados das políticas públicas para inovação (OCDE, 2005). 
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de aprendizado ocorre desenvolvimentos posteriores em relação à inovação original, o 

que se encontra em plena consonância com a teoria sobre a inovação contida tanto em 

Schumpeter quanto em neoschumpeterianos. 

�

2.3 Mercado 

�

Assim como Schumpeter e os neoschumpeterianos, os autores Urdan e Urdan 

(2010), classificam os novos produtos como inovações radicais, que se refere a algo 

que desconhecemos totalmente e, como inovações incrementais ou evolucionárias, 

que consistem em produtos novos embora um pouco diferente daqueles que já 

existem, ou seja, é um avanço em relação às soluções oferecidas pelo mercado. Desta 

forma, novos produtos cobrem desde pequenas melhorias nos produtos existentes até 

grandes invenções inéditas. No entanto, para Urdan e Urdan (2010) existem entre os 

dois extremos, do radical e do incremental quadro categorias de novos produtos:  

Categoria 1: novos produtos derivados de produtos já conhecidos pela 

empresa e pelo mercado – o produto lançado incorpora materiais, funções, 

sistemas, estrutura, embalagens, métodos de projeto e de produção e 

estratégias mercadológicaque a empresa domina. Da sua parte, o mercado 

conhece os benefícios, sacrifícios, funções, modelos, aplicações e critérios 

para decidir a compra do produto. Categoria 2: novos produtos para a empresa

– a categoria é intermediaria entre os extremos de novo produto incremental e 

radical. Aqui a empresa ingressa no mercado com produtos com os quais ela 

não trabalhou antes. Mas o produto já existe no mercado, como também as 

tecnologias de projeto, produção e comercialização. A empresa decide como 

vai adquirir as competências e os recursos necessários. Categoria 3: novos 

produtos para o mercado – a empresa já conhece o produto, que foi 

desenvolvido antes para outros segmentos, regiões ou países. Motivada pela 

aceitação dos consumidores no mercado de origem, pela rentabilidade gerada 

ou pelo potencial de vendas vislumbrado para o produto, a empresa lança o 

produto no novo mercado. Se a empresa já conta com operações 

estabelecidas no mercado de lançamento, a tarefa central é avaliar o potencial 

do produto. Será que os consumidores se interessam pelo produto tal como ele 
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é vendido no mercado de origem ou ele deverá sofrer alterações. Se a 

empresa não estiver presente no mercado de destino, além de avaliar os 

requisitos de adaptação do produto no mercado, o lançamento e a 

comercialização dependem da criação de uma estrutura de operação local, 

como armazéns distribuidores, assistência técnica e etc. Categoria 4: novos 

produtos para empresa e para o mercado – esta categoria, oposta a primeira 

categoria, refere–se as inovações radicais. O novo produto incorpora 

tecnologias substancialmente distintas das aplicadas em outros produtos e leva 

aos consumidores novos perfis de benefícios e custos em comparação ao que 

existia. Trata–se de grandes novidades para os consumidores (URDAN e 

URDAN, 2010). 

  

Ainda para Urdan e Urdan (2010), na Categoria 1 o novo produto proporciona 

mais valor percebido, aumentando os benefícios, reduzindo os custos ou melhorando 

ambos. Adicionalmente os autores colocam que nas inovações incrementais os riscos 

são menores porque a empresa não se afasta da área original de competência, os 

investimentos são inferiores aos dos produtos radicais e ela serve aos mesmos 

consumidores. Os compradores já aprenderam sobre o produto, reduzindo as barreiras 

á adoção de novas tecnologias e produtos, tais como: desconhecimento sobre o novo 

produto, sobre os benefícios que ele gera e a mudança de hábitos e rotinas. Quando a 

empresa inova sempre, ela constrói um posicionamento de vanguarda sem 

desembolsos maciços e correndo riscos moderados.  

Por outro lado, para Urdan e Urdan (2010), chegar a produtos radicalmente 

novos requer investimentos maiores em termos monetários e de tempo, além de aceitar 

alto risco. Envolve lidar com tecnologias pouco conhecidas, empregar técnicos 

qualificados e utilizar instalações e equipamentos avançados. O trabalho pode levar 

anos antes que o novo produto gere receitas. É preciso conscientizar e educar os 

consumidores. Os clientes potenciais desconhecem as funções do novo produto e 

como obter benefícios com ele. Os riscos percebidos pelos compradores aumentam e a 

decisão de adotar o novo produto é mais demorada. Desta forma, as inovações 

radicais são mais acessíveis às empresas de maior porte. 

Urdan e Urdan (2010) colocam que o impacto dos novos produtos no 

desempenho empresarial decore dos seguintes fatores: 
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i)  Consumidores se acostumam com o que existe e procuram novidades. ii) o 

dinamismo da sociedade, alterando padrões de urbanização, poder aquisitivo, 

expectativa de vida, estilos de vida, escolaridade e outros; iii) possibilidades 

trazidas pelo avanço tecnológico para melhorar produtos existentes e criar 

novos produtos; iv) ações dos concorrentes que lançam novos produtos 

originais ou copiam as ofertas da empresa. 

 Para desenvolver inovações as empresas precisam de estratégias apropriadas 

de novos produtos. Estas estratégias referem–se à inovação puxada pelo mercado 

versus empurrada pela tecnologia, e ainda, a inovação pode ter o desenvolvimento 

interno versus aquisição ou aliança (URDAN e URDAN, 2010). 

Na estratégia de novo produto puxado pelo mercado à inovação é concebida a 

partir de necessidades e desejos dos consumidores. O trabalho pode começar com 

pesquisas mercadológica para descobrir consumidores com necessidades não 

satisfeitas, necessidades parcialmente satisfeitas ou pessoas insatisfeitas com as 

ofertas atuais. Depois é elaborado um produto alinhado com as expectativas dos 

consumidores (URDAN e URDAN, 2010).  

Na estratégia de inovação empurrada pela tecnologia, descobertas científicas 

são transformadas em tecnologias com aplicações comerciais, criando o novo produto. 

São técnicos e pesquisadores que originam a inovação e que talvez iniciem o 

desenvolvimento sem uma necessidade mercadológica específica a satisfazer ou sem 

mercado definido a ser atendido. A ideia aparece primeiro e o mercado é definido 

depois. Isto não significa lançar produtos sem potencial de consumo (URDAN e 

URDAN, 2010).  

Já na estratégia de novo produto desenvolvido internamente, a empresa utiliza 

os próprios recursos. Partindo do estágio atual de domínio tecnológico, trabalha para 

produzir e colocar no mercado o novo produto. No entanto, o esforço interno para 

dominar os diferentes estágios de desenvolvimento é pesado e demorado (URDAN e 

URDAN, 2010).  

Há também várias possibilidades de desenvolvimento externo via aquisição ou 

aliança. A empresa pode adquirir de terceiros a tecnologia do novo produto, mediante 

licença de uso e pagamento de royalties. E garantir que avanços técnicos sejam 
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repassados, assegurando a atualização tecnológica dos produtos e a preservação dos 

investimentos realizados. Em alguns casos a empresa decide comprar outra empresa 

que detém as competências e os recursos necessários para a inovação. Na estratégia 

de aliança, duas ou mais empresas decidem cooperar combinando competências e 

recursos distintos para explorar uma oportunidade mercadológica com novos produtos. 

A vantagem é que cada empresa se concentra em seus negócios e competências e 

elas fazem juntas o que dificilmente fariam sozinhas (URDAN e URDAN, 2010).  

Entretanto, independentemente das estratégias para o desenvolvimento de 

novos produtos é preciso cumprir uma sequência de atividades para transformar uma 

ideia ou a solução de um problema em um produto ou serviço que possa ser 

comercializado. Na literatura de marketing a estruturação do processo de 

desenvolvimento de novos produtos não segue um padrão, ou seja, as abordagens 

sobre o assunto são muitas e também os modelos variam bastante (MACHLINE et al, 

2011; CHURCHILL e PETER, 2010; URDAN e URDAN, 2010; KOTLER e 

ARMSTRONG, 2003; MATTAR E SANTOS, 2003). Diante disso, a seguir será 

apresentada a estrutura proposta pelos autores Mattar e Santos (2003). 

Etapa 1: Levantamento de oportunidades para novos produtos – A análise do 

comportamento do mercado, mediante a realização de pesquisas ou de outros 

instrumentos de inteligência competitiva, pode indicar para a empresa áreas de 

oportunidades a serem exploradas com novos produtos.  No nível interno, a empresa 

pode perceber também oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos. As 

áreas técnicas da empresa, tais como, P&D, engenharia e produção podem contribuir 

com pesquisas e estudos que levem ao desenvolvimento de novos conceitos de 

produtos, ou mesmo com ideias para o aproveitamento de recursos tecnológicos 

existentes relacionados com aquela finalidade (MATTAR e SANTOS, 2003). 

Etapa 2: Levantamento de ideias para novos produtos – após levantar 

oportunidades para novos produtos, a empresa precisa levantar ideias para novos 

produtos. Antes de iniciar esta etapa é necessário conhecer profundamente o ambiente 

que a empresa pretende lançar um novo produto, tanto em nível micro (fornecedores, 

clientes, concorrentes, intermediários e a própria empresa – principalmente as suas 

potencialidades e vulnerabilidade), quanto em nível macro (legislação, politica, 
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demografia, ecologia, economia, tecnologia e cultura), pois em qualquer destes 

elementos poderão ser caracterizadas oportunidades e ameaças para novos produtos. 

Nesta etapa procura–se levantar ideias de produtos que aproveitem as oportunidades 

identificadas, em nível interno e externo. As metas da empresa e as forças do ambiente 

externo que modelam o ambiente de consumo serão as forças motrizes a guiar o 

desenvolvimento de novos produtos (MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 3: Análise preliminar da viabilidade das oportunidades e ideias levantadas

– As ideias levantadas na etapa anterior são submetidas a uma avaliação, ainda em 

caráter preliminar, visando a verificação da viabilidade de serem transformadas em 

novos produtos. Neste caso, cada ideia é submetida a uma bateria de questões de 

natureza mercadológica, financeira, técnica, legal e de produção, para verificar se 

realmente reúne condições de entrar num processo efetivo para ser transformada em 

novos produtos da empresa, conforme a Figura 24. As que não resistem ao 

questionamento crítico são eliminadas do processo de desenvolvimento de produto 

(MATTAR e SANTOS, 2003).  

Figura 24 – Modelo de avaliação de propostas baseado nas diretrizes e possibilidades da organização 
Fonte: Adaptado de Mattar e Santos (2003) 
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As demais passam para a etapa seguinte14, que consiste em um conjunto de 

fatores julgados importantes para que um produto obtenha sucesso, como 

performance, estabilidade, marketing e etc., aos quais atribuem–se pesos e para cada 

fator são consideradas e avaliadas as variáveis que os compõem. A atenção a esses 

critérios possibilita a seleção das ideias de produtos que ofereçam menores riscos à 

empresa, pois muitas possibilidades que podem parecer interessantes num primeiro 

momento não passarão por uma análise mais detalhada. Além disso, em razão de o 

processo de desenvolvimento de novos produtos ser, geralmente, oneroso e arriscado, 

deve–se evitar que oportunidades e ideias inconsistentes sejam levadas a diante 

(MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 4: Desenvolvimento de propostas de novos produtos e testes de conceito

– As ideias aprovadas na etapa anterior são transformadas em propostas de novos 

produtos e precisam ser avaliadas em termos de conceito de produto. Segundo Kotler e 

Armstrong (2003), “a ideia de produto representa o possível produto que a organização 

pode oferecer ao mercado. O conceito de produto é uma versão elaborada da ideia 

expressada em termos significativos para o consumidor”. Uma única ideia pode dar 

origem a diversos conceitos e é essencial que a organização efetue testes de conceito, 

que consiste em testar os conceitos desenvolvidos junto aos grupos de consumidores 

alvos de forma a verificar se o conceito faz parte da cognição dos consumidores, 

aceitação do conceito, aceitação da ideia, como seria utilizada, quais seriam os 

produtos substituídos, intenção de compra, levantar os problemas e colher sugestões 

de melhorias do produto e etc. Tudo de maneira a que se possa decidir se a ideia deve 

ser abortada ou continuar e, nesse caso, o que deve ser efetuado para ser melhorada 

eliminando todos os possíveis pontos problemáticos, baseando–se nas reais 

necessidades e desejos dos consumidores, buscando com isso elevar a probabilidade 

de sucesso do novo produto em estudo (MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 5: Análise da viabilidade – a quinta etapa é a analise de um projeto de 

investimento. Busca–se com a realização desta etapa, identificar se uma ideia é 

consistente com os objetivos organizacionais em termos de disponibilidade de recursos 

���������������������������������������� �������������������
1)Maiores informações sobre a próxima etapa podem ser verificadas no livro Gerência de Produtos dos 
autores Mattar e Santos (2003, p.328:334). 
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e de rentabilidade. Para isso, é necessário realizar um fluxo de caixa para determinado 

período, a fim de permitir verificar se o produto é viável em termos financeiros para a 

empresa. Esta projeção deve levar em conta diversos fatores para trazer resultados 

confiáveis, tais como: estimação da demanda de mercado, determinação do preço de 

venda do produto, custos, despesas, lucro e disponibilidade de recursos. Caso a 

atratividade do negócio seja interessante, passa–se para a fase de desenvolvimento do 

produto (MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 6: Desenvolvimento do produto – a sexta etapa compreende a pesquisa e 

o desenvolvimento do produto e de seus componentes. Até então, o produto era uma 

ideia. Uma vez que a ideia passou nos estágios anteriores, a organização passa a 

investir em seu desenvolvimento, definindo as especificações técnicas e iniciando o 

desenvolvimento propriamente dito, visando transformar uma ideia em um produto 

comercializável. Nesta etapa é necessário estruturar equipes para a realização do 

projeto, envolvendo especialistas das principais áreas. Também é necessária a criação 

de um protocolo, o qual deve trazer especificações detalhadas. Além disso, é preciso 

avaliar as alternativas tecnológicas, selecionar a mais apropriada, verificar sua 

viabilidade e desenvolve–lá, se necessário (MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 7: Realização de pesquisas e testes mercadológica– Essa etapa diz 

respeito tanto a uma abordagem interna, quanto a uma abordagem externa. Pois antes 

que o produto seja testado junto aos consumidores, deve passar por testes internos 

que certifiquem a sua funcionalidade, segurança, durabilidade e confiabilidade em 

termos de fidelidade à ideia aprovada no início do processo. Após a realização dos 

testes e pesquisas necessárias, e de posse das informações deles provenientes, a 

organização pode fazer alterações no produto ou em seus componentes, se houver 

necessidade, ou dar sequência ao processo (MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 8: Preparação do plano de marketing do novo produto – a oitava etapa do 

processo proposto é a elaboração de plano de marketing para o lançamento do novo 

produto. As diversas áreas da organização (marketing, produção, finanças, recursos 

humanos P&D e etc) e fora da organização (fornecedores, agência de propaganda, 

distribuidores e etc) são envolvidas nesse processo para que o lançamento seja bem 

sucedido. Nesta etapa os responsáveis pelo marketing do produto devem especificar 
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as estratégias e táticas de diferenciação, posicionamento, preço, canais de distribuição 

e de todo processo de comunicação do produto para o mercado (MATTAR e SANTOS, 

2003).  

Etapa 9: Produção, comercialização e distribuição – essa etapa, como as 

demais, também exige muito atenção da organização. O funcionamento integrado de 

toda a logística interna e externa à organização que envolve o processo de produção e 

comercialização do novo produto é muito importante para o sucesso da operação. Essa 

etapa assume um caráter crítico, pois exige um alto grau de integração na cadeia de 

negócios da organização – fornecedores, organização, canal de distribuição e 

consumidores, para que a organização possa assegurar vantagem competitiva 

sustentável no mercado (MATTAR e SANTOS, 2003).  

Etapa 10: Acompanhamento, controle, correções e ajustes – o lançamento de 

um novo produto no mercado exige por parte da organização estabelecer os 

procedimentos de acompanhamento da evolução das vendas e dos objetivos e metas 

estabelecidas para o produto, de forma a possibilitar a detecção e a correção de rumos, 

caso necessário, no momento certo e com a intensidade correta. Medidas periódicas 

de desempenho devem ser coletadas e comparadas com as metas e objetivos 

desejados, e ações corretivas devem ser desenvolvidas quando os resultados 

estiverem distantes dos previstos (MATTAR e SANTOS, 2003).  
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3 PROCEDIMENTOS 

�

Nesta sessão são apresentados os procedimentos adotados para a realização da 

pesquisa, bem como os materiais, as ferramentas e equipamentos utilizados no 

processo de análise da viabilidade mercadológicado bloco cerâmico acústico – 

ressoador de Helmholtz. Dividiu–se a pesquisa em duas etapas, sendo elas: grupo 

focal e pesquisa do tipo survey. 

3.1 Grupo Focal  

�

A realização grupo focal neste trabalho tem como proposito captar as 

percepções e reações de profissionais e agentes mercadológica envolvidos na 

definição da viabilidade mercadológica– engenheiros civis, arquitetos e representantes 

de depósitos de materiais de construção sobre o bloco cerâmico acústico – ressoador 

de Helmholtz. A abordagem exploratória do grupo focal permite o trabalho conjugado 

com outros modos de investigação como a pesquisa do tipo survey, também 

empregada neste trabalho. Para isso, considerou–se como base teórica, principalmente 

os autores: Oliveira e Freitas (1998); Kind (2004); Galego e Gomes (2005); Vergara 

(2008) e; Dias (2013). 

O método de pesquisa qualitativa, grupo focal ou grupo de foco, é segmentado 

em quatro etapas: planejamento, condução das sessões, análise das informações e 

apresentação de resultados. Durante a etapa do planejamento diversas decisões são 

tomadas, quanto às questões “o quê?” e “como?”, as quais definem o propósito e a 

forma de operacionalização da pesquisa.  

Após ter colocado as principais decisões que foram tomadas no planejamento, 

passa–se a abordar o procedimento a ser adotado na condução das sessões, sempre 

considerando o planejamento como ponto de referência para isto. Na sequência será 

apresentado um detalhamento sobre as principais características do grupo focal. 
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3.1.1 Equipe de moderadores

�

Decidiu–se que a equipe de pesquisadores como pessoas adequadas para 

atuarem como moderador e moderadores assistentes, pelo conhecimento dos objetivos 

da pesquisa, isto é, o que se pretende e quais as metas especificas a serem 

alcançadas. Porém sabe–se que é necessário que o moderador seja neutro evitando 

introduzir qualquer ideia preconcebida na discussão.  

Além disso, os pesquisadores apresentam habilidades em dinâmicas de grupo, 

pois uma das principais características do moderador é saber o momento adequado de 

passar para uma nova questão ou continuar o debate. Desta forma, o moderador deve 

se sentir a vontade com o tópico da reunião, isto inclui ter domínio da relevância do que 

esta sendo colocado para a pesquisa, aliado ao fato de saber como retomar o assunto 

de interesse quando este é desviado pelo posicionamento de algum participante, sem, 

no entanto, interromper bruscamente a interação entre os participantes. Também cabe 

ao moderador verificar as pessoas que falam intensamente e chamar outras à 

discussão para que se posicionem e dividam as suas percepções com os demais, ou 

seja, estimular a participação e a integração de todos de forma ordenada. 

  Já os moderadores auxiliares fizeram a analise da rede de interações presentes 

durante o processo grupal. Também apontaram as reações do moderador com relação 

aos grupos, suas dificuldades e limitações. Sua posição também foi ativa, pois além do 

registro de comunicações não–verbais, linguagem, atitudes, preocupações e ordem de 

respostas que seja considerada importante houve a intervenção quando necessário. 

3.1.2 Participantes

�

Optou–se em trabalhar com grupos entre 06 e 12 pessoas. Um grupo composto 

por engenheiros civis, um grupo composto por arquitetos e um grupo composto por 

representantes de depósitos de materiais de construção. 

Para a seleção do grupo de engenheiros, arquitetos e representantes de 

depósitos de materiais de construção foi utilizada a lista de associados da Associação 
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de Engenheiros e Arquitetos de Maringá – AEAM e do Sindicato do Comércio Varejista 

de Ferragens, Tintas, Madeiras, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Materiais de 

Construção de Maringá e Região – SIMATEC. 

3.1.3 Local e coleta de dados

�

No que diz respeito ao local de realização das reuniões, teve–se a preocupação 

na etapa de planejamento em selecionar um local apropriado. Desta forma, 

estabeleceu–se uma parceria com a AEAM, que está localizada na Avenida João 

Paulino Vieira Filho esquina com a Avenida Duque de Caxias, área central de Maringá, 

pois é um local conhecido e de fácil acesso a todos os participantes.  

O escritório da AEAM conta com sala de reuniões (Figura 25) que apresenta 

espaço e layout adequado para as sessões do grupo focal, pois há uma mesa de 

reuniões grande permitindo o contato visual entre todos. 

Figura 25 – Sala de reuniões da AEAM 
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As reuniões foram gravadas, utilizando para tal dois gravadores portáteis para 

minimizar a possibilidade de perda de informações e também pela distância entre os 

participantes e o gravador, prezando assim pela qualidade das gravações.  

3.1.4 Convite aos participantes

�

O convite foi encaminhado por e–mail, pela AEAM, aos participantes – 

engenheiros civis, arquitetos e representantes de depósitos de materiais de construção, 

o qual apresentava o objetivo da reunião, forma de confirmar a presença ou avisar caso 

ocorra algum impedimento, data, local da reunião, horário e duração.  

Quando necessário, à pesquisadora entrou em contato com os convidados, via 

telefone, para verificar a disponibilidade e o interesse em participar da pesquisa. Este 

procedimento foi feito até atingir o número necessário de pessoas para viabilizar a 

pesquisa.  

Decidiu–se que a pesquisadora entraria em contato com as pessoas, pois caso 

houvesse a necessidade de esclarecimentos a respeito do trabalho e especificamente 

sobre a reunião teria condições de oferecer respostas adequadas e convincentes. 

Outra observação que se pode fazer é que a pesquisa tem que ser interessante 

de alguma forma também para o participante e não somente para o pesquisador, no 

intuito de ter uma resposta afirmativa por parte do convidado e, além disso, que ele 

participe ativamente da reunião. Cabe destacar que também foi realizado um 

telefonema na véspera para confirmar a presença de todos.  

3.1.5 Condução das sessões

�

Nas datas das sessões (três) a equipe de pesquisadores teve em mãos um 

check–list do que é era necessário ser providenciado para cada reunião: canetas e 

folhas de papel em branco para os participantes, gravadores, coffee break, lista de 

presença, ficha de informações do participante, crachá com o nome de cada 
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moderador (moderador e moderadores auxiliares), roteiro da entrevista no notebook, os 

blocos cerâmicos acústicos, TNT e datashow.  

As reuniões foram agendadas para as 18h00, com o objetivo de iniciar às 

18h30min. Esse horário foi escolhido para permitir que as pessoas saíssem do trabalho 

e se deslocassem direto para a reunião. 

À medida que os participantes foram chegando foi solicitado o preenchimento da 

lista de presença (APÊNDICE A) e da ficha de informações do participante (APÊNDICE 

B), enquanto foi mantida uma conversa informal, apoiada pelo coffee break. Isso teve 

como objetivo propiciar a descontração dos participantes e dar início a integração dos 

membros. 

A lista de presença e a ficha de informações do participante tiveram por objetivo 

identificar e caracterizar os membros dos grupos participantes, assim como, identificar 

o entendimento dos participantes sobre produtos acústicos, antes deles serem 

influenciados pelas questões do roteiro e pela percepção dos demais participantes. 

No momento do debate o moderador tratou de questões específicas, conforme 

pode ser observada no roteiro da entrevista, que se encontra no Apêndice C. A 

discussão do grupo focal aconteceu numa atmosfera agradável e informal, capaz de 

colocar os participantes à vontade para expor as ideias, sentimentos, necessidades e 

opiniões. 

3.1.6 Roteiro da entrevista

�

Para auxiliar na pesquisa, a equipe de pesquisadores contou com um roteiro 

direcionador (APÊNDICE C). O intuito foi identificar no bloco cerâmico acústico – 

ressoador de Helmholtz aspectos relevantes, possíveis usuários, situações em que o 

produto pode ser empregado ou a sua utilidade, quem pode influenciar no momento da 

aquisição, bem como o aspecto sustentável. 

Para instigar a discussão, várias questões foram lançadas, tais como: “Vocês 

pensam como ele (a)?” “Algo a mais?” “Tem alguma coisa que você destacaria?” 
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“Gostaria que vocês se manifestassem?” Também os moderadores auxiliares fizeram 

intervenções para estimular e aprofundar a discussão quando julgaram necessário.  

Para finalizar as reuniões foi realizada a exposição, de maneira sintética, da 

discussão promovida pelo grupo focal e foi identificado com o grupo presente, aspectos 

principais, preocupações e novas ideias.  

�

3.1.7 Análise dos dados e principais resultados

�

 Para assegurar a objetividade no tratamento dos dados e no aproveitamento 

maior das informações à equipe de pesquisa realizou a análise dos dados, pois 

contavam com informações privilegiadas sobre as expressões faciais, o tom de voz 

usado pelos participantes, o contexto das falas e o clima da discussão. Além da 

transcrição das discussões gravadas.  

Neste processo, foi elaborado um plano descritivo de falas, que consistiu na 

apresentação das ideias expressas, bem como nos destaques para diferenças entre as 

opiniões e discursos. Na sequência, foi extraído tudo aquilo que foi considerado 

relevante e associado com o tema para captar as ideias principais que apoiavam as 

conclusões. Por fim, foram apresentados os principais resultados, acentuando as 

relações entre os elementos identificados, pontuando ou avaliando as interpretações 

dos participantes. 

3.2 Pesquisa do Tipo Survey 

A pesquisa quantitativa, do tipo survey, adaptada de Mattar e Santos (2010), 

consistiu em um conjunto de fatores considerados importantes para o novo produto, 

tais como: desempenho, estabilidade, marketing e legal. Cada um destes fatores conta 

com um conjunto de variáveis ou itens, conforme será apresentado abaixo: 
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� O fator desempenho é composto pelos seguintes itens: rentabilidade, receita 

de vendas, volume de vendas, crescimento de vendas, participação 

mercadológicae imagem. 

� O fator estabilidade é composto pela previsão do ciclo de vida do produto, 

potencial de mercado, estabilidade em flutuações econômicas e dificuldades de 

imitação.  

� O fator marketing conta com canais de vendas, logística de distribuição, 

mercado potencial, preço, condições de pagamentos, número e porte dos 

concorrentes, grau de inovação, atividades de pós–venda, valor/benefício aos 

clientes, tamanho do mercado e distintividade do produto. 

� Por fim, o fator legal contempla a força da patente de invenção, a licença de 

comercialização e conformidade às especificações técnicas. 

 Para cada item de cada fator é atribuído um peso e na sequência uma nota 

(ANEXO A). A avaliação dos itens que compõem os fatores e que são relevantes para 

o novo produto podem variar de 0 (zero) a 3 (três), sendo 0 (zero) irrelevante, 1 (um) 

contribuinte, 2 (dois) desejável e 3 (três) essencial. Já, a nota a ser atribuída a cada 

item, de acordo com o bloco cerâmico acústico – ressoadores de Helmholtz, pode 

variar de – 2 (menos dois) a 2 (dois), ou seja, – 2 (menos dois) muito fraco, – 1 (menos 

um) fraco, 1 (um) bom e 2 (dois) muito bom. O resultado é obtido pela multiplicação 

entre o peso e nota.  

O estudo foi baseado em amostra, por conveniência, composta por três grupos 

de profissionais: engenheiros civis, arquitetos e representantes de depósitos de 

materiais de construção. Foram entrevistados 30 (trinta) indivíduos por grupo, 

totalizando–se uma amostra de 90 (noventa) respondentes.  

Para a seleção de engenheiros civis, arquitetos e representantes de depósitos 

de materiais de construção foi utilizada a lista de associados da Associação de 

Engenheiros e Arquitetos de Maringá – AEAM e do Sindicato do Comércio Varejista de 

Ferragens, Tintas, Madeiras, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Materiais de Construção 

de Maringá e Região – SIMATEC. A aplicação dos questionários ocorreu in loco. 
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Como instrumento de coleta de dados foi utilizado dois tipos de questionários. O 

primeiro foi aplicado ao grupo de engenheiros civis e ao grupo de arquitetos e foi 

composto por dois fatores: o fator estabilidade e o fator marketing.   

 O segundo tipo de questionário foi aplicado somente para o grupo dos 

representantes de depósitos de materiais de construção. Este questionário continha os 

mesmos fatores presentes no questionário aplicado aos engenheiros civis e aos 

arquitetos, acrescido de mais dois fatores: o fator desempenho e o fator legal, pelo fato 

de estarem tipicamente relacionados à atividade comercial dos representantes de 

depósitos de materiais de construção. 

 No total, o questionário aplicado aos engenheiros civis e aos arquitetos continha 

15 itens, enquanto que o questionário aplicado aos representantes de depósitos de 

materiais de construção continha 24 itens (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Questões presentes (P) nos questionários por fatores e por grupos 

CÓDIGOS ITENS EC* AQ** RD***

Fator Estabilidade
e1 Previsão do ciclo de vida do produto P P P 
e2 Estabilidade em flutuações econômicas P P P 
e3 Dificuldade de imitação P P P 
Fator Marketing
m1 Canais de venda P P P 
m2 Logística de distribuição P P P 
m3 Mercado potencial P P P 
m4 Estrutura de venda adequada P P P 
m5 Preço P P P 
m6 Condições de pagamento P P P 
m7 Número e porte dos concorrentes P P P 
m8 Grau de inovação P P P 
m9 Atividades de pós–venda P P P 
m10 Valor/Benefício aos clients P P P 
m11 Tamanho do Mercado P P P 
m12 Distintividade do produto P P P 
Fator Desempenho
d1 Rentabilidade – – P 
d2 Receita de vendas – – P 
d3 Volume de vendas – – P 
d4 Crescimento de vendas – – P 
d5 Participação no Mercado – – P 
d6 Imagem – – P 
Fator Legal
l1 Força da patente de invenção – – P 
l2 Licença de comercialização – – P 
l3 Conformidade às especificações técnicas (ABNT) – – P 
Fonte: Adaptado de Mattar e Santos (2010). 
Legenda:  
* EC – Engenheiros Civis 
** AQ – Arquitetos 
*** RD – Representantes de depósito de materiais de construção 

3.2.1 Escala de medida

�

Como já foi mencionado anteriormente, para cada item os respondentes tiveram 

que atribuir um peso (0, 1, 2 ou 3) e uma nota (–2, –1, 1 ou 2). O resultado da 
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multiplicação dos pesos pelas respectivas notas resultou uma escala de scores

variando de – 6 (menos seis) a 6 (seis). Ou seja, uma escala com 13 (treze) pontos. 

Após a obtenção da escala acima, os scores originais foram recodificados com notas 

variando de 0 (zero) a 12 (doze), da seguinte maneira:  

Scores – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5 6 

Nota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Para facilitar a comparabilidade, as pontuações obtidas utilizando–se a escala 

de 13 pontos, foi transformada em uma escala decimal (variando de 0 – zero a 10 – 

dez), multiplicando–se cada um dos escores obtidos, originalmente, pelo fator de 

correção FC = 0,769230769. Por exemplo, suponha que o grupo de 30 engenheiros 

civis tenha atribuído o score médio de 9 (nove) pontos, para o fator estabilidade, na 

escala que varia de 0 a 12 pontos. Ao se transformar o score médio de 9 pontos para 

escala decimal temos: 9 (score) x 0,769230769 (FC), resultando um score médio de 

6,93 na escala variando de 0 a 10.  

3.2.2 Consistência do questionário

�

Para verificar a consistência interna do instrumento, utilizou–se como medida o 

coeficiente alfa de Cronbach (�). Este coeficiente varia entre 0 (zero) e 1 (um) e permite 

avaliar a homogeneidade de um instrumento de avaliação ou de medida, composto por 

um conjunto de itens listados, cujo interesse seja contribuir para compreender um 

mesmo domínio (dimensão) “subjacente”. Quanto mais elevado o valor obtido, maior é 

o grau de homogeneidade (consistência interna) do instrumento. Na prática, 

geralmente se considera que a homogeneidade do instrumento é boa se o coeficiente 

for igual a pelo menos 0,65. (PASQUALI, 2003). 

  Para se calcular o coeficiente alfa de Cronbach (�) aplica–se a Equação 9:  
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Onde:   

“j” número total de itens que compõe o instrumento.

“s2
i” variância do item genérico i. 

“s2
t” variância do instrumento em seu conjunto. 

  

3.2.3 Teste de Kruskal–Wallis 

�

Para se verificar se a média dos scores atribuídos ao conjunto de itens medidos 

apresentava diferenças significativas entre os grupos (engenheiros civis, arquitetos e 

representantes de depósitos de materiais de construção) foi aplicado o teste de 

Kruskal–Wallis. Este teste é não–paramétrico e quando os pressupostos teóricos para 

se aplicar a Análise de Variância (ANOVA) não são satisfeitos o teste de Kruskal–

Wallis é o indicado. O objetivo é comparar se há diferenças significativas entre as 

médias de três ou mais categorias.  

�

3.2.4 Análise Fatorial

�

Para interpretar o inter–relacionamento entre o conjunto de itens observados e 

explicar as relações subjacentes entre elas, foi utilizada a Análise Fatorial (AF). A AF 

permite identificar padrões ou fatores não observados (subjacentes), inerentes a um 

amplo número de itens. Ela fornece um subespaço de dimensão reduzida, no qual se 

obtém uma combinação de diversas junções de múltiplos dados em um único 

relacionamento ou conjunto de ações. Neste sentido, este método é considerado 

apropriado, quando se busca redução do número de itens observados (Hair et al., 

2006). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

�

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa qualitativa, grupo de 

foco, que foi realizada partir da coleta de dados com engenheiros civis, arquitetos e 

representantes de depósitos de materiais de construção. Na sequência são 

apresentados os resultados da pesquisa, quantitativa, do tipo survey com intuito de 

aprofundar os resultados da pesquisa qualitativa. 

4.1 Resultados do Grupo Focal 

�

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa de grupo focal, que foi 

realizada com engenheiros civis, arquitetos e representantes de depósitos de materiais 

de construção. As reuniões do grupo focal ocorreram nas datas 11/06/2013, 

12/06/2013 e 13/06/2013, na sala de reuniões da AEAM e contou com um moderador e 

dois moderadores auxiliares. 

Na primeira sessão do grupo focal estavam presentes 08 (oito) engenheiros 

civis, na segunda sessão 08 (oito) arquitetos e, na terceiras sessões 06 (seis) 

representantes de depósitos de materiais de construção, totalizando desta forma, a 

participação de 22 (vinte e duas) pessoas. Consideramos estes profissionais como 

fundamentais para avaliação do bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz. Do 

total de participantes, 64% eram do sexo masculino e 36% do sexo feminino. Com 

relação à experiência, verificou–se que 45% dos participantes apresentavam 

experiência igual ou superior a 10 (dez) anos e 55% tinham menos de 10 (dez) anos de 

experiência. 

Os profissionais da área de engenharia civil, em sua maioria são responsáveis 

pelo gerenciamento da execução de obras e pela elaboração de projetos. Os arquitetos 

predominantemente elaboram projetos arquitetônicos, de interiores e de paisagismo. Já 

os representantes de depósitos de materiais de construção são responsáveis pela área 

comercial, além de fazer todo o processo de gestão da empresa. 
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Na Figura 26 apresentam–se algumas pessoas do grupo de engenheiros civis, 

na Figura 27 o grupo de arquitetos e na Figura 28 o grupo de representantes de 

depósitos de materiais de construção. 

Figura 26 – Grupo de engenheiros civis 
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Figura 27 – Grupo de arquitetos 

Figura 28 – Grupo de representantes de depósitos de materiais de construção 
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Inicialmente foi feita uma breve apresentação, com a exposição do objetivo da 

sessão, agradecendo a presença de todos os participantes e a parceria com a AEAM. 

Foi colocado que não existem opiniões corretas e que opiniões contrarias são bem 

vindas. Que não havia interesse em nenhuma opinião em particular. Foi solicitado que 

os profissionais falassem um de cada vez e foi permitido intervir na fala do outro. Na 

sequência, foram lançadas algumas questões para estimular a discussão. Diante disso, 

a seguir serão apresentados os principais resultados da pesquisa qualitativa. 

Antes de conhecer o produto pesquisado, o bloco cerâmico acústico – ressoador 

de Helmholtz, que estava coberto sobre a mesa com TNT preto, conforme mostra a 

Figura 29, o moderador e os moderadores auxiliares lançaram perguntas gerais sobre 

produtos acústicos para os experts, como por exemplo, “Quais os tipos de construções 

interessadas em produtos acústicos?”  

Figura 29 – Blocos cerâmicos acústicos cobertos 
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Os avaliadores associaram este tipo de produto a vários tipos de construções, 

devido a sua funcionalidade e também devido à parte 4 da NBR 15575:2013, 

Edificações Habitacionais – Desempenho que institui o nível de desempenho mínimo 

ao longo da vida útil para os elementos principais de toda e qualquer edificação 

habitacional. Dentre outros elementos, a norma apresenta os requisitos e critérios para 

a verificação do isolamento acústico entre o meio externo e o interno. Embora alguns 

experts já sinalizaram que o preço de venda de um produto acústico como sendo 

superior aos de produtos convencionais. Também comentaram sobre algumas 

tecnologias que podem ser empregadas para tratamento acústico. 

(...) Pode ser utilizado em espaços públicos, salões de festas, buffets, (...) 

você vai e não consegue conversar praticamente nada, onde têm pessoas 

reunidas, igrejas, salões, deve–se ter uma linha bem ampla para se colocar 

(DGF15). 

Escolas, escolas de música, estúdio de gravação musical, estúdios de 

vídeo, restaurantes, boates, casas de show e teatros (AGF16). 

(...) Auditórios, empresas industriais e comerciais que incomodam a 

vizinhança. Uma situação que força a pessoa a utilizar (EGF17). 

(...) Quando você pensa em construir uma propriedade para um comércio ou 

indústria você pensa no custo inicial e depois vai remendando (EGF). 

Apartamentos em geral, que a gente tem problema de piso (AGF). 

Prédios, edifícios e até residências baixas, no caso das casas geminadas, 

que estão esparramadas por todo lado em Maringá. Tem bastante casa 

geminada em Maringá? Bastante (...) e constrói–se casa geminada todo dia 

(...) (DGF). 

���������������������������������������� �������������������
1*�DGF – Representantes de depósitos de materiais de construção participantes do grupo focal. 
16 AGF – Arquitetos participantes do grupo focal. 
17 EGF – Engenheiros Civis participantes do grupo focal. 
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(...) Mais edifícios de alto padrão. Desde uma manta acústica, uma janela 

que evita a entrada de ruído, um vidro duplo, PVC ou qualquer coisa assim 

ou um mix de produtos. Como no caso dos hotéis (EGF). 

Onde se consegue implementar estes produtos pois encarece um 

pouquinho. Hotéis e edifícios de alto padrão e agora com a nova norma 

mesmos os de baixo padrão vão começar a utilizar, a buscar outras 

alternativas, além das existentes, a partir das exigências que a gente vai ter 

pela frente (EGF). 

Depende. Se tiver um custo igual todo mundo usa. Agora se for pouca 

diferença também todo mundo vai colocar. Mas, se começar a encarecer eu 

acho difícil para residência (...) (EGF). 

Para locais especiais (...). A maioria das pessoas estão preocupadas com o 

básico, com a coisa em pé. Esse detalhe do acústico sobraria para edifícios 

de alto padrão, como hotéis (EGF). 

Para tudo (...) você tem que trabalhar com acústica, porque o som não deve 

passar do ambiente interior para exterior e vice e versa (AGF). 

Depois da NBR 15.755 de 2013 todo mundo (EGF). 

   

  Na sequência os experts foram questionados com relação à “situação que um 

produto acústico pode ser utilizado”, ou seja, se o produto com propriedade acústica 

deve ser empregado em toda a construção ou em parte dela. Verifica–se a 

possibilidade de utilização deste tipo de produto tanto para ambientes internos quanto 

externamente dependendo da necessidade. Neste momento também alguns experts

relacionaram o aspecto preço para produtos acústicos e construções conforme o poder 

aquisitivo de quem está construindo. 

  

Em paredes externas. Nas internas talvez não. A não ser que esteja 

projetando um quarto para o filho que toca bateria (EGF). 

  

Divisão entre unidades. Divisórias entre os apartamentos (EGF). 
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(...) 99% das vezes, a gente acaba partindo para a parte de interiores, com 

revestimentos, gesso, cortinas, tapetes, sofás, tecidos (...) (AGF). 

Trabalho de interiores, conforme material aplicado (AGF). 

“Vocês têm observado, por exemplo, notificações, isso tem reportado esse 

tipo de problema para construções de casas geminadas aqui na cidade, 

vocês acreditam que produtos acústicos poderiam ser úteis?” 

O problema das casas geminadas é que a construção de duas paredes vai 

até a laje, da laje para cima, apenas uma parede. Desta forma, o som acaba 

saindo por cima da casa (AGF). 

Perceberam a utilização do uso de isopor entre as paredes, tanto para 

casas geminadas, quanto para as demais, pois são obras mais em conta 

(AGF). 

  Depois os avaliadores tiveram que se manifestar sobre os “itens que devem ser 

avaliados no momento da aquisição de um produto acústico”. Vários itens foram 

mencionados como sendo importantes, tais como: aspectos legais, identificação e 

comprovação do desempenho de controle de ruídos, custo e preço, mudança de 

paradigma, capacitação da mão–de–obra, acabamento e a influência no processo de 

decisão sobre o produto a ser utilizado na obra.

“A legislação seria um vetor importante para definir a utilização de um 

produto acústico?” 

  

Eu acho extremamente cabível (EGF). 

Se a legislação diz o que quer e o produto traz consigo um papelzinho 

dizendo o produto atente a NBR 15.755, vende. O meio técnico infelizmente 

não vai analisar, mas se você colocar um papelzinho dizendo que o produto 

vai atenuar e segue a lei ou a norma ele vai ser adotado (EGF). 

Independente de ter um folder que é uma chamada comercial. Mas, quando 

você for utilizar na obra vai ter que comprovar o desempenho de controle de 
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ruído com laudos. Uma coisa é o estudo do produto e outra coisa é o estudo 

in loco (...) (EGF). 

Desempenho e preço (EGF). 

A primeira conta que os clientes fazem é do custo (AGF). 

O segundo desafio é a mão–de–obra, quanto à facilidade, a cultura da 

construção, todo mundo sabe construir daquela forma e quando muda um 

pouco, cria–se uma resistência da mão–de–obra em executar (...). 

Necessário treinamento da mão–de–obra (AGF). 

Questão estética, se o produto não tiver uma boa aparência, dificilmente 

será incorporado ao projeto. Estética agradável principalmente para 

ambientes internos (AGF). 

“Os experts poderiam influenciar na aquisição do produto acústico?” 

Sim (EGF). 

Na minha concepção a partir do momento que você trabalha com 

condomínio a preço de custo não. Mas em uma obra que cada fator levado 

em consideração, sim (EGF). 

Maringá é uma exceção mundial (...). A maioria das edificações em Maringá 

é construída por administradores. É feito um orçamento estimado, é feito o 

pagamento mensal e o dinheiro é utilizado para fazer a construção. Em cima 

do valor gasto a construtora recebe um percentual. Desta forma, quanto 

mais gastar melhor para a construtora. Ganha em cima de tudo (...) (EGF). 

 Após esta rodada de perguntas foi retirado o TNT preto que estava sobre os 

blocos cerâmicos acústicos – ressoadores de Helmholtz, conforme pode ser observado 

na Figura 30, e o produto foi apresentado aos participantes. “Conhecendo o produto 

pesquisado, os experts destacaram como importante os aspectos abaixo, além de 

comparar o produto com outras soluções acústicas que o mercado oferece”. 

�
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Figura 30 – Blocos cerâmicos acústicos 

 Ao visualizar o produto pesquisado os experts identificaram que se trata de um 

bloco estrutural. Considerando os aspectos legais, nota–se que os participantes 

destacaram que é importante constar nas especificações do produto a capacidade de 

absorção do bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz e também é importante 

comprovar o desempenho de controle de ruídos com laudos. Para isso, devem–se 

considerar os requisitos e critérios para a verificação do isolamento acústico entre o 

meio externo e o interno da parte 4 da NBR 15575:2013, Edificações Habitacionais – 

Desempenho. 

Isso vai ser de muito valia para quem trabalha com construção de modo 

geral, com essa nova norma de desempenho. Vai ter que mostrar quanto 

passa e quanto não passa de isolamento acústico e assim por diante. 

Então, tudo isso que vem agregar é de valia (...) (DGF). 

Em relação à acústica, mostrar quanto o bloco absorve, como por exemplo, 

uma tabela por metro quadrado (AGF). 
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O preço de venda é o valor monetário que a empresa cobra de seus clientes em 

uma transação comercial. Este valor deverá ser suficiente para que a empresa cubra 

todos os gastos que foram necessários para colocar, neste caso, o produto, à 

disposição do mercado, até a transferência da propriedade e da posse deste, incluindo 

o lucro desejado ou possível.  

Considerando este aspecto, verifica–se que os experts em vários momentos 

enfatizaram que o preço competitivo é determinante para o sucesso do bloco cerâmico 

acústico – ressoador de Helmoholtz. Entretanto, na percepção dos arquitetos, se o 

cliente ou o consumidor perceber e compreender o valor ou benefício gerado pelo 

produto inovador e tiver recursos financeiros disponíveis ele estará disposto a adquiri–

lo.  

(...) Teria que fazer um trabalho muito bem estruturado de demonstração, de 

viabilidade, com tudo, questão de valores, porque hoje não adianta as 

pessoas querem qualidade e preço. Todo mundo trabalha com mercado 

aqui. Você apresenta dois produtos similares, o cliente pede o mais barato. 

Isso é fato (DGF) 

Vamos ver se o povo vai querer. Tem que ver o custo. Hoje, tudo é custo 

(DGF).  

Mercado restrito. Precisa direcionar. Os arquitetos precisam conhecer. Não 

é um produto que venda o dia todo, mas deve vender bem. O preço seria 

bom. Não tenho ideia de custo, mas sugiro um preço entre R$ 4,50 a R$ 

5,00 (DGF). 

As pessoas pagam pela propaganda. Associa a marca à qualidade (DGF). 

Todos os produtos que estão no mercado são de qualidade devido às 

normas. Não tem como baixar a qualidade e vender mais barato. Tem as 

especificações do produto (DGF). 

O preço será levado em conta, desde que prove que o consumidor está 

ganhando com a aquisição do produto (AGF). 
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De forma geral, as pessoas pagam pela qualidade, se a pessoa tem 

condições financeiras (AGF). 

O acabamento é o resultado de um ato finalizador de um trabalho para que o 

produto final seja mais atrativo para o consumidor final. Nesta perspectiva, os experts

evidenciaram que o acabamento torna–se extremamente relevante no processo de 

escolha de um produto para uma obra, ou seja, muitas vezes as pessoas estão mais 

preocupadas com o acabamento em relação a parte estrutural da obra.  

Também colocaram que o trabalho criativo dos arquitetos, na confecção de 

projetos, como uma possibilidade de trabalhar o bloco cerâmico acústico – ressoador 

de Helmholtz junto aos clientes e, que estes são um público restrito. Além disso, estes 

profissionais precisam verificar alternativas para manter a propriedade acústica do 

produto e não permitir o acúmulo de poeira e insetos no interior do bloco. 

(...) Normalmente, a gente tenta enobrecer um ambiente esteticamente. Eu 

acho muito complicado. Ficaria um pouco mais rústico. Talvez com papel de 

parede fica melhor (EGF). 

O maior limitante hoje é isso. Nós não somos acostumados a trabalhar 

deixando a abertura. (...). O dray wall é liso. Trabalhar com outras maneiras 

e ver se atende também. Se existissem pequenos furos para mim seria 

melhor. Eu aceitaria melhor. A ranhura aberta de fora a fora. O 

assentamento e junta alinhada ou friso (...) (EGF) 

 A abertura pode contribuir para o acumulo de insetos (DGF). 

Entrar poeira. Não sei (...) (EGF).  

Os arquitetos teriam que ser bastante criativos para incorporarem o bloco no 

projeto (AGF). 

(...) Teria que desenvolver um trabalho realmente diferenciado (AGF). 

A questão da estética não é preocupante, pois iria restringir os clientes. A 

procura seria por clientes mais modernos “cabeça aberta” (AGF). 
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 A atividade de construção das edificações é dividida em duas fases. A primeira 

fase refere–se à autoprodução, ou seja, a atividade de construção centrada no valor de 

uso. A segunda fase está relacionada à produção destinada ao mercado. A partir da 

segunda fase, uma série de novos materiais e componentes foram desenvolvidos e 

incorporados na construção das edificações. As inovações radicais e incrementais de 

produto implicaram na simplificação da execução da obra, na maior produtividade do 

trabalho e na qualidade.  

  No entanto, verifica–se que a mão–de–obra do setor da construção civil em 

Maringá, pode ter resistência em utilizar o bloco cerâmico acústico – ressoador de 

Helmholtz devido ao modo de construção utilizado. Desta forma, é necessário 

apresentar para estes profissionais os benefícios do produto, a forma de utilização 

entre outros aspectos a partir de capacitações que podem ser viabilizadas através de 

parceria com entidades como o Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

O consumidor, o povo tem um certo medo de inovações (...). Resistência 

cultural. Paradigma (EGF). 

Maringá é regional, o mercado é muito fechado, se constrói de uma maneira 

e não se sai deste ciclo. Vamos lá. Vai fazer um pilar, viga 12 x 20. Fulano 

de tal fez assim eu também vou fazer assim. A não ser que o projeto 

estrutural peça um pouco mais. Há, não aguenta. A cultura do bloco de 

concreto existe há 1000 anos, os grandes centros só usa isso dai, Maringá 

começou usar depois de Shopping Catuaí. (...) (DGF). 

Porque o pessoal fala vou trabalhar com isso dai porque se o cara trabalha 

com lajota e da certo até hoje. Tem–se a questão cultural (DGF).  

“Essa cultura é determinada por quem? Pelo pedreiro?” 

Até na engenharia ele manda. Quando ele diz que não, ele não faz mesmo 

(...). O pedreiro diz eu já trabalho 20 anos com isso, porque você quer fazer 

assim. Se falar para o pedreiro fazer de um jeito diferente e fala arruma 

outro. (...) A mão–de–obra fica difícil (DGF). 
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A mão–de–obra tem que estar capacitada para o novo produto (AGF). 

Viabilizar parceria com SESC e SENAI para ministrar cursos aos 

profissionais da construção civil (AGF). 

A produtividade é basicamente a relação entre a produção e os fatores de 

produção utilizados. Considerando o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz 

como fator de produção, os experts destacaram no produto o peso, ou seja, o bloco é 

pesado e dificulta o carregamento, também evidenciaram o tempo maior para 

assentamento por metro quadrado. 

(...) O engenheiro vai olhar o peso (DGF). 

“(...) No caso do bloco (...) é pesado, é difícil de carregar, vai render mais 

que alvenaria convencional ou não?” 

“A produtividade que vocês estão definindo (...)?” 

Assentamento x M2 x por tempo. Movimentação. Talvez assente menos 

porque demora para levar de um lado para o outro. É difícil porque é 

grande. Coisa assim. Fica ruim (EGF). 

 Considerando que o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz utiliza a 

argila como matéria–prima, os experts colocaram a dificuldade em um período próximo 

em relação à disponibilidade desta matéria–prima. A indústria de cerâmica vermelha 

emprega como combustíveis, principalmente, a lenha, outra dificuldade identificada, 

pois a sustentabilidade energética implica em um aumento no uso de lenha de 

reflorestamento, no uso de resíduos do agronegócio para a queima das peças, como 

casca de arroz e bagaço de cana. 

Barro? Produto novo com possibilidade em curto espaço de tempo de ter 

dificuldade de encontrar o barro. “Qual a dificuldade?” Nossa você conversa 

com o pessoal que tem barreiro (...). Na verdade hoje tem que fazer um 

projeto, caucionar um valor altíssimo de dinheiro para conseguir a matéria–

prima. Tem–se muito trabalho. É preciso tapar o buraco e arborizar. A coisa 
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está apertando, porque isso só tem em beira de rio. Estão querendo acabar 

com esse negócio. Daqui 5, 10 ou 20 anos vai acabar e é necessário pensar 

em uma alternativa (DGF). 

Em São Carlos do Ivai somente um tem barreiro e ele vende para todos 

(dezoito). A fazenda é dele, ele conseguiu no tempo dos avôs. Quando 

dificultar a retirada da matéria–prima, fecha todas as cerâmicas. E, se for 

longe inviabiliza os custos (logística) (DGF). 

Em Paranapoema também tem algumas cerâmicas. Mas, não sabemos até 

quando teremos matéria–prima (argila). Embora o bloco cerâmico ainda é o 

mais vendido (DGF). 

(...) O problema é que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não está deixando mais abrir novos 

pontos para retirar o barro. Por isso há alguns anos vem se falando que o 

cerâmico vai acabar (...). Madeira também. É só de reflorestamento. (DGF). 

O tijolo ele tem uma dificuldade enorme para se produzir porque o IBAMA e 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) está em cima do barro. Queimado com 

lenha não tem mais lenha. Então ele já aumentou os custos, mas mesmo 

assim tem ver os custos do novo produto para ver se vai equiparar. Se fica 

muito alto o povo não vai se interessar (DGF). 

A gente sabe que um bloco cerâmico apresenta imperfeições porque é ele 

queimado (...). Dentro de um iglu se coloca um monte e depois coloca fogo, 

então por dentro fica bom e a parte de fora queima de mais e assim por 

diante. Mas sai, se vê quando se vende de bloco cerâmico em Maringá é 

um absurdo. Quantos milheiros em Maringá. Ó o tanto de construção em 

Maringá (DGF). 

“Conhecendo o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz, na 

percepção dos experts, os usuários para o produto se restringiram”. Diante disso, 

verifica–se a utilização do bloco em obras públicas, tanto para a construção de paredes 

de vedação quanto para a construção de barreiras. Também podem ser utilizados em 

outras obras que demandam qualidade acústica, tais como: auditório, salões de festas, 
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cinemas, teatros, escolas, igrejas entre outras. Também colocaram a importância do 

estudo do método construtivo no processo de decisão em relação ou não ao emprego 

do bloco na obra. 

É difícil falar do emprego do produto sem fazer um estudo de método 

construtivo. Pode– se trabalhar com vários produtos para fazer a obra. Mas, 

para cada coisa tem uma definição. Esse é um produto acústico e com 

certeza será utilizado para esta finalidade. É preciso fazer estudos. Já não 

dá mais para utilizar em todo tipo de obra. O leque se fechou um pouco 

mais (DGF). 

Em lugares de reuniões, lugares com bastante pessoas conversando. (...) 

Venda direcionada. Auditório. Salão de festas (...) (DGF). 

Deve atender todo o Brasil para viabilizar em termos de quantidade 

produzida (DGF). 

Elaborar um trabalho nos ambientes que realmente necessitam da inibição 

acústica (AGF). 

O bloco não seria para qualquer residência, para qualquer obra. Não é um 

produto popular. Em Maringá, existe, com certeza, diversas obras que 

poderia ser utilizado o bloco, mas vamos ter o problema da mão–de–obra. 

Hoje temos poucos mestres de obras bons (DGF). 

No caso da residência o problema acústico sempre acaba sendo o vão, 

como uma janela. Então se investe muito em janelas, esquadrias (EGF). 

“Independentemente da localização?” Sim. Na Avenida Tiradentes se coloca 

gesso a cartonado no interior do apartamento. Você se preocupar mais com 

o vão, com a esquadria do que com a alvenaria (EGF). 

Eu não vejo nesta questão dos edifícios industriais, eu acredito que uma 

placa acústica fica mais barato do que um bloco acústico, principalmente 

para as fábricas que já existem. Elas não vão refazer tudo. Não vejo 

viabilidade (EGF). 
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Órgãos públicos, por exemplo: barreira acústica para avenidas de alto 

tráfego. Ambientes especializados, uma sala, um cinema, que é obrigado a 

ter uma atenuação. Teatros, escolas, igrejas (EGF).

Obras com agentes financeiros, mas o produto tem que ter certificação do 

sistema, junto à caixa, de homologação. Deve ter aprovação do agente 

financiador. Quando temos um agente financiador à gente só vai conseguir 

usar se eles aprovarem, caso contrário não (EGF). 

“Você está dizendo que, se necessário, este tipo de produto passaria por 

este processo de avaliação?” 

Teria uma grande alavancagem. O sistema construtivo deve ser aprovado 

pelo agente financiador, pois a obra é a garantia dele. Hoje a construção 

civil está aquecida (minha casa minha vida e etc) pela injeção de dinheiro no 

setor. Mas, é necessário que o processo seja certificado e homologado pelo 

agente financiador. Neste padrão é preciso atender o monte de coisa. 

Sistemas construtivos aprovados pelo agente financeiro. O imóvel é a 

garantia do sistema financeiro (EGF). 

“A questão dos hotéis não entraria?” 

Acredito que tenha outras formas mais aceitáveis para isolar o ruído (EGF). 

Para os experts, os “atores que podem influenciar no momento da aquisição do 

bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz” são os projetistas, ou seja, os 

profissionais terão que incluir em seus projetos o produto inovador, além de mostrar 

para o cliente a relação benefício versus custo. 

Quem está especificando o produto. Na verdade nós, arquitetos, é que 

vamos vender o produto. A gente vai indicar para o cliente, usa que é bom, 

é bonito, é funcional, é econômico, não vai quebrar, vai ter menor 

desperdício, vai economizar com caçamba (...) (AGF). 

O vendedor vai penar muito para vender o produto (AGF). 
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A mão–de–obra vai ter influência, se o profissional da construção civil falar 

que ele não trabalha com esse produto, que ele não gostou desse produto 

(...), o proprietário da obra ira preferir o bloco convencional (AGF). 

O pessoal da incorporação. Pode utilizar como ferramenta de marketing

(EGF). (...) Projetista. Especificações do projeto. (...) Caderno de encargos – 

caso do governo (EGF). 

“Vocês acreditam que o consumidor governamental seria sensível ao 

argumento do uso desse produto (...)?” 

Não vai depender dele, vai depender da construtora (EGF). 

 Considerando o “emprego de resíduos na argila”, como lodo de lavanderia ou pó 

de pedra, verifica–se que os profissionais consideram como válido esta atitude 

sustentável. No entanto, o custo e a funcionalidade devem ser levados em 

consideração neste processo. 

Tudo que vem ao encontro é sempre muito bem vindo, desde que seja 

funcional. (...) Desde que não agregue custo (AGF).

 Então, dentre os aspectos pesquisados sobre o bloco cerâmico acústico – 

ressoador de Helmholtz é visível a partir da pesquisa qualitativa que os experts

consideram o bloco um produto inovador, a partir da agregação da propriedade 

acústica. Sendo, desta forma, uma inovação incremental. 

 Por outro, vários aspectos que são essenciais para que um produto inovador 

tenha viabilidade mercadológica não foram avaliados satisfatoriamente pelos expetises 

selecionados, tais como: custo e preço, normas, disponibilidade de matéria–prima, 

mão–de–obra disponível e qualificada, estética e higiene, peso e produtividade, 

sustentabilidade, usuários e divulgação do produto.
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4.2 Resultados da pesquisa do Tipo Survey 

�

            A seguir são apresentados dos resultados da pesquisa quantitativa, do tipo 

survey, que compreende a consistência do instrumento de coleta de dados, o padrão 

de respostas dos grupos e os fatores determinantes da viabilidade mercadológicado 

bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz. 

4.2.1 Consistência do instrumento de coleta de dados

�

A consistência do instrumento de coleta de dados foi verificada em dois 

momentos. Primeiro, considerando–se somente os fatores comuns aos três grupos 

estudados: engenheiros civis, arquitetos e representantes de depósitos de materiais de 

construção. Segundo, considerando–se somente os representantes de depósitos de 

materiais de construção. 

A consistência do instrumento de coleta de dados, medida pelo coeficiente alfa 

de Cronbach (�), considerando–se os itens comuns aos três grupos, apresentou uma 

boa consistência total (� = 0,82) e para os itens observados para cada um dos fatores 

estudados (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Alfa de Cronbach (�) padronizado para os itens dos fatores estabilidade e 
marketing 
Itens comuns aos três grupos Correlação com o total Alfa (�)
Ciclo de vida do produto 0,2786 0,8236 
Estabilidade em flutuações econômicas 0,3433 0,8194
Dificuldade de imitação 0,1999 0,8285 
Canais de venda 0,6186 0,8011 
Logística de distribuição 0,4544 0,8122 
Mercado potencial 0,4763 0,8107 
Estrutura de venda adequada 0,5255 0,8074 
Preço 0,4984 0,8093 
Condições de pagamento 0,4319 0,8137 
Numero e porte dos concorrentes 0,4666 0,8114 
Grau de inovação 0,4001 0,8158 
Atividades de pós–venda 0,5161 0,8081 
Valor/Benefício aos clients 0,6294 0,8004 
Tamanho do Mercado 0,4015 0,8157 
Distintividade do produto 0,3713 0,8176 

Todos os resultados obtidos para cada uma das características singulares (itens) 

apresentam medidas de alfa superiores a 0,80. Todavia, os itens “Ciclo de vida do 

produto” (0,2786) e “Dificuldade de imitação” (0,1999) apresentam baixas correlações 

com o total (Quadro 2). Estes resultados podem ser tomados como indício, que estes 

itens contribuem muito pouco para explicar a variabilidade total dos fatores 

determinantes da viabilidade mercadológicado bloco cerâmico acústico – ressoador de 

Helmhotz. 

Os resultados de alfa para os itens extras presentes no instrumento aplicado aos 

representantes de depósitos de materiais de construção, embora ligeiramente 

inferiores, podem ser considerados satisfatórios (Quadro 3). No entanto, os itens 

“Imagem” (0,2986) e “Conformidade às especificações técnicas” (0,0549) também 

apresentam baixas correlações com o total (Quadro 3).
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Quadro 3 – Alfa de Cronbach (�) padronizado para os itens dos fatores desempenho e 
legal 
Itens observados somente para os 
representantes de depósitos de materiais 
de construção

Correlação com o Total Alfa (�)

Rentabilidade 0,6976 0,6702 
Receita de vendas 0,4281 0,7178 
Volume de vendas 0,4442 0,7151 
Crescimento de vendas 0,5397 0,6987 
Participação no Mercado 0,6373 0,6813 
Imagem 0,2986 0,7390 
Força da patente de invenção 0,3219 0,7352 
Licença de comercialização 0,4007 0,7224 
Conformidade às especificações técnicas  0,0549 0,7762 

4.2.2 Padrões de resposta dos grupos

  

Do total de participantes, 66% eram do sexo masculino e 34% do sexo feminino. 

Com relação à experiência, verificou–se que 49% dos participantes apresentavam 

experiência igual ou superior a 10 anos e 51% tinham menos de 10 anos de 

experiência. 

Os profissionais da área de engenharia civil, em sua maioria são responsáveis 

pelo gerenciamento da execução de obras e pela elaboração de projetos. Os arquitetos 

predominantemente elaboram projetos arquitetônicos, de interiores e de paisagismo. Já 

os representantes de depósitos de materiais de construção são responsáveis pela área 

comercial, além de fazer todo o processo de gestão da empresa. 

Em relação, aos fatores “estabilidade” e “marketing” os três grupos 

apresentaram padrões de respostas na mesma direção. Para a “estabilidade” foi 

atribuída uma nota média entorno de 6,9, enquanto que para o fator “marketing” a 

média atribuída foi de, aproximadamente, 7,5. O grupo dos “representantes de 

depósitos de materiais de construção” atribuiu maior média (8,19) para o fator “legal” e 

6,96 para o fator “desempenho” (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Média e Desvio–Padrão (DP) para os fatores desempenho, estabilidade, 
marketing e legal por categoria 

Categoria 
Fator

Desempenho Estabilidade Marketing Legal
Média Dp Média Dp Média Dp Média Dp

Engenheiros Civis – – 6,93 1,64 7,38 1,54 – – 
Arquitetos – – 6,92 1,00 7,42 1,22 – – 
Depósitos 6,96 1,60 6,76 1,47 7,53 0,83 8,19 1,43 
Total 6,96 1,60 6,87 1,38 7,44 1,22 8,19 1,43

 Todavia, não se observaram diferenças significativas, ao nível de confiança de 

95%, entre as médias atribuídas pelos diferentes grupos estudados, aos fatores 

“estabilidade” e “marketing” (Quadro 5). 

Quadro 5 – Teste de Kruskal–Wallis entre os fatores estabilidade e marketing por 
categoria 
Fator Escore médio Aproximação

X2
p–valor

Eng. Civil Arquitetos Depósitos
Estabilidade 47,250 46,850 42,400 0,6409 0,7258 
Marketing 46,083 44,883 45,533 0,0317 0,9843 

 Foram observadas correlações significativas entre os padrões de respostas para 

os fatores “estabilidade” e “marketing” para o grupo dos engenheiros civis (r = 0,51) e 

para o grupo formado pelos arquitetos (r = 0,40). A correlação entre estes fatores, para 

o grupo de representantes de depósitos de materiais de construção, é nula (Quadro 6). 

Quadro 6 – Correlações de Spearman (rs) entre os fatores marketing e estabilidade 
Categoria rs p–valor
Engenheiro Civil 0,51 0,0041* 
Arquitetos 0,40 0,0289* 
Representantes de Depósitos 0,02 0,8933 
* Significativo (�=0,05) 

Os itens “Ciclo de vida do produto”, “Grau de inovação”, “Distintividade do 

produto” e “Valor/Beneficio aos clientes” foram os que receberam maiores notas (em 

torno de 8,0) para os três grupos estudados. O item “Dificuldade de imitação” foi o 

menos valorado pelos três grupos (Quadro 7). ��
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Quadro 7 – Média e Desvio–padrão (DP) para os itens que compõem os fatores 

desempenho, estabilidade, marketing e legal�
Itens Categoria

Eng. Civil Arquitetos Depósitos Total
Média Dp Média Dp Média Dp Média Dp

Ciclo de vida do produto 8,46 2,01 7,72 2,42 7,62 1,87 7,93 2,12
Estabilidade em flutuações 
econômicas 

7,03 2,27 7,15 1,37 7,00 2,20 7,06 1,97

Dificuldade de imitação 5,31 2,02 5,90 1,43 5,67 2,18 5,62 1,90
Canais de venda 6,92 2,60 7,21 2,08 8,26 1,52 7,46 2,17
Logística de distribuição 7,51 2,24 7,51 1,83 7,97 2,36 7,67 2,14
Mercado potencial 7,15 2,45 7,28 2,69 6,95 2,13 7,13 2,41
Estrutura de venda adequada 7,18 2,19 7,38 1,78 7,85 1,50 7,47 1,85
Preço 7,05 2,47 7,23 2,13 7,05 2,70 7,11 2,42
Condições de pagamento 6,62 2,03 6,74 1,80 7,79 1,79 7,05 1,93
Número e porte dos concorrentes 6,79 1,85 6,62 1,96 6,28 2,32 6,56 2,04
Grau de inovação 8,64 1,57 8,28 2,08 8,54 1,28 8,49 1,66
Atividades de pós–venda 7,69 2,13 7,59 2,07 7,13 1,91 7,47 2,03
Valor/Beneficio aos clientes 8,23 2,14 8,44 2,05 8,54 1,84 8,40 2,00
Tamanho do Mercado 6,79 2,42 6,79 2,06 6,31 2,25 6,63 2,23
Distintividade do produto 7,97 1,70 7,95 1,67 7,69 1,73 7,87 1,68
Rentabilidade – – – – 7,26 2,12 – – 
Receita de vendas – – – – 7,10 1,88 – – 
Volume de vendas – – – – 6,44 2,39 – – 
Crescimento de vendas – – – – 7,64 2,55 – – 
Participação no Mercado – – – – 6,15 2,34 – – 
Imagem – – – – 7,21 2,36 – – 
Força da patente de invenção – – – – 7,85 1,92 – – 
Licença de comercialização – – – – 7,87 2,09 – – 
Conformidade às especificações 
técnicas (ABNT) 

– – – – 8,85 1,85 – – 

No entanto, também merecem destaque outros itens que são considerados 

importantes para o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz e que foram 

valorizados pelos representantes de depósitos de materiais de construção, tais como: 

“Canais de vendas”, “Estrutura de venda adequada”, “Condições de pagamento”, 

“Logística de distribuição”, “Força da patente de invenção”, “Licença de 

comercialização” e “Conformidade às especificações técnicas” (Quadro 7). 

Por outro lado, também merecem destaque outros itens que são considerados 

importantes para o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz e que não foram 

valorados pelos profissionais, tais como: “Tamanho do mercado”, “Participação de 

mercado”, “Volume de vendas”, “Número e porte dos concorrentes”, “Preço” e 

“Estabilidade em flutuações econômicas” (Quadro 7).  
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4.2.3 Fatores (latentes) determinantes da viabilidade mercadológicado bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz

�

Como critério de corte para decidir o número de fatores a se reter, utilizou se 

conjuntamente a análise subjetiva (visual) do Scree Plot e o critério objetivo de se reter 

somente os fatores que apresentaram autovalores maior ou igual a 1(um) (� � 1). A 

decisão sobre da adequação da Análise Fatorial aos dados, foi tomada com base na 

medida Kaiser–Meyer–Olkin (KMO), que quanto mais próxima de 1 (um) melhor. 

4.2.3.1 Fatores latentes comuns aos três grupos 

�

A adequabilidade do modelo fatorial para explicar a variabilidade dos dados é 

boa (KMO = 0,74) para a análise fatorial (Hair et al., 1998). 

Foram retidos três fatores significativos, referentes aos valores de autovalores 

maiores do que 1, representativos de 91,02% da variância do conjunto de dados 

originais, identificados pelas cargas fatoriais (Quadro 8, Gráfico 1). 

Quadro 8 – Autovalores e variância explicada por fator

Fator latente

Autovalor Variância explicada  

pelo fator (%)  

Variância explicada  

Acumulada (%) 

1 ,322/-0*0/� +,3*+� +,3*+�

2 13/)-+.)20� 1+3+1� 0/31.�

3 /3+01*-2/+� 1/30+� 213/-�
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Gráfico 1 – Scree Plot para os fatores (latentes) obtidos a partir dos padrões de 
respostas dos engenheiros civis, arquitetos e representantes de depósitos de materiais 
de construção 

O primeiro fator (F1) é composto por sete variáveis: Tamanho do mercado (m11), 

Atividades de pós–venda (m9), Grau de inovação (m8), Distintividade do produto (m12), 

Mercado potencial (m3), Dificuldade de imitação (e3) e Valor/Benefício aos clientes 

(m10). Este fator explica 63,56% da variabilidade total dos dados e pode ser 

interpretado com fator “Tamanho do mercado” (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Cargas fatoriais (factor loadings) para os três primeiros fatores retidos 
Itens F1 F2 F3
m11 –Tamanho do Mercado 0,64003 –0,06154 0,20304 
m9 – Atividades de pós–venda 0,50673 0,39166 0,19070 
m8 – Grau de inovação 0,47224 0,14385 0,10435 
m12 – Distintividade do produto 0,48164 0,12499 0,08497 
m3 – Mercado potencial 0,51716 0,16629 –0,03422 
e3 –  Dificuldade de imitação 0,27449 0,04232 –0,09296 
m10 – Valor / Benefício aos clientes 0,61173 0,28618 0,26029 
m1 – Canais de venda 0,16082 0,66981 0,41946 
m2 – Logística de distribuição 0,07382 0,61197 0,22186 
m4 – Estrutura de venda adequada 0,28576 0,67753 0,07055 
m6 – Condições de pagamento 0,01639 0,28041 0,69214 
m5  – Preço 0,22023 0,13070 0,67435 
m7 – No  e porte dos concorrentes 0,27913 0,17460 0,41421 
e2 – Estabilidade em flutuações econômicas 0,35382 –0,05816 0,52062 
e1 – Previsão do ciclo de vida do produto 0,29751 –0,03366 0,35955 

O segundo fator (F2) explica 16,61% da variância total e é composto por itens: 

Canais de venda (m1), Logística de distribuição (m2) e Estrutura de venda adequada 

(m4). Pode ser interpretado com fator “Venda do produto”.

O terceiro fator (F3) é representado por cinco variáveis: Condições de 

pagamento (m6), Preço (m5), Número e porte dos concorrentes (m7), Estabilidade em 

flutuações econômicas (e2) e Previsão do ciclo de vida do produto (e1) e pode ser 

interpretado como a “Estabilidade no mercado”. 

 A seguir são apresentados os itens retidos para cada um dos fatores latentes 

(não observados) e explicitados pela análise fatorial, assim como uma possível 

interpretação para cada domínio estabelecido (Quadro 10). 
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Quadro 10 – Fatores determinantes da viabilidade mercadológicado Bloco Cerâmico 
Acústico – ressoador de Helmholtz 
Fator Denominação do Fator Variáveis ou Aspectos

1 Tamanho do mercado 

m11 –Tamanho do mercado
m9 – Atividades de pós–venda�
m8 – Grau de inovação�
m12 – Distintividade do produto�
m3 – Mercado potencial�
e3 – Dificuldade de imitação�
m10 – Valor / Benefício aos clientes 

2 Venda do produto 
m1 – Canais de venda
m2 – Logística de distribuição�
m4 – Estrutura de venda adequada 

3 Estabilidade no mercado 

m6 – Condições de pagamento
m5 – Preço�
m7 – No  e porte dos concorrentes�
e2 – Estabilidade em flutuações econômicas�
e1 – Previsão do ciclo de vida do produto 

4.2.3.2 Fatores latentes para os representantes de depósitos de materiais de 

construção

�

 Para este estudo não foi possível trabalhar com os 24 itens observados no 

instrumento de medida. Somente 30 representantes de depósitos de materiais de 

construção responderam ao questionário. Para se garantir a adequação da Análise 

Fatorial aos dados é necessário ao menos 5 (cinco) respondentes por item. No caso de 

se trabalhar com 24 itens seriam razoável termos pelo menos 120 (cento e vinte) 

respondentes. Uma primeira análise considerando–se os 24 itens apresentou 

(KMO=0,22), totalmente irrelevante. 

Neste caso, para está análise consideram–se somente os itens que compõem os 

fatores “Desempenho” e “Legal”. O ajuste dos dados apresentou boa adequação 

(KMO = 0,62) para a análise fatorial. 

Foram identificados quatro fatores significativos, referentes aos valores de 

autovalores maiores do que 1, representativos de 79,39% da variância do conjunto de 

dados originais, identificados pelas cargas fatoriais (Quadro 11, Gráfico 2). 
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Quadro 11 – Autovalores e variância explicada por fator 

Fator latente
Autovalor Variância explicada 

pelo fator (%)  
Variância explicada 

Acumulada (%) 
1 3,24567 0,3606 0,3606 

2 1,57313 0,1748 0,5354 

3 1,29725 0,1441 0,6796 

4 1,02943 0,1144 0,7939 

Gráfico 2 – Scree Plot para os fatores (latentes) obtidos a partir dos padrões de 
respostas dos representantes de depósitos de materiais de construção 

O primeiro fator (F1) é composto por nove variáveis: (d1 – d2  – d3  – d5 – d4 – d5) 

e explica 36,06% da variabilidade total dos dados (Quadro 12). Pode ser interpretado 

como sendo o fator “Vendas”. 
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Quadro 12 – Cargas fatoriais (factor loadings) para os quatro primeiros fatores retidos
Itens F1 F2 F3 F4
d1 – Rentabilidade 0,82 0,10 0,25 –0,28
d2 – Receita de vendas 0,64 –0,27 0,40 –0,41
d3 – Volume de vendas 0,68 –0,39 –0,44 0,14
d4 – Crescimento de vendas 0,67 –0,40 0,13 0,39
d5 – Participação no Mercado 0,80 –0,50 0,10 –0,16
l1 – Força da patente de invenção 0,45 0,57 –0,55 –0,24
l2 – Licença de comercialização 0,43 0,77 –0,22 0,15
l3  – Conformidade às especificações técnicas 0,70 0,59 0,71 0,27
d6 – Imagem 0,45 –0,29 –0,5 0,66

 O segundo fator (F2) explica 17,48% da variância total e é formado pelos itens: 

Força da patente de invenção (l1) e Licença de comercialização (l2). Pode ser 

interpretado com sendo o fator “Aspectos Legais”.

O terceiro fator (F3) é representado somente pelo item: Conformidade às 

especificações técnicas (l3) e explica 14,41% da variância total. Pode ser interpretado 

com sendo o fator “Normas da ABNT”.

O último fator (F4) apresenta menor poder explicação, 11,44%. Refere–se à 

Imagem (d6). Pode ser interpretado como fator “Imagem do produto”.

 No quadro 13 são apresentados os itens retidos para cada um dos fatores 

latentes (não observados) e explicitados pela análise fatorial, assim como uma possível 

interpretação para cada domínio estabelecido. 

Quadro 13 – Fatores determinantes da viabilidade mercadológica do Bloco Cerâmico 
Acústico – ressoador de Helmholtz 
Fator Denominação do Fator Variáveis ou Aspectos

1 
Vendas 

d1 – Rentabilidade 
d2 – Receita de vendas 
d3 – Volume de vendas 
d4 – Crescimento de vendas 
d5 – Participação no mercado 

2 Aspectos Legais 
l1 –  Força da patente de invenção 
l2  – Licença de comercialização 

3 Normas da ABNT l3 – Conformidade às especif. Técnicas
4 Imagem do produto d6 – Imagem 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

�

  A partir de uma perspectiva da inovação incremental de produto, o objetivo 

proposto pelo trabalho foi investigar a viabilidade mercadológica do bloco cerâmico 

acústico – ressoador de Helmholtz. Para tanto, engenheiros civis, arquitetos e 

representantes de depósitos de materiais de construção foram selecionados para 

contribuir com a análise mencionada.  

  Dentro desta estrutura, 22 experts participaram da pesquisa qualitativa, com três 

sessões de grupo focal, sendo a primeira sessão composta por 08 engenheiros civis, a 

segunda sessão composta por 08 arquitetos e, finalmente, a terceira sessão composta 

por 06 representantes de depósitos de materiais de construção. Também foram 

selecionados 90 experts, sendo 30 engenheiros civis, 30 arquitetos e 30 representantes 

de depósitos de materiais de construção e foi aplicada a pesquisa quantitativa do tipo 

survey. 

  A análise e discussão dos resultados foram apresentadas em dois momentos. 

Primeiramente, os resultados da pesquisa do grupo focal e na sequência os resultados 

da pesquisa do tipo survey. A partir dos resultados das pesquisas realizadas, conclui-

se que o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz não apresenta, neste 

momento, viabilidade de mercado.  

Vários aspectos que são essenciais para que um produto inovador tenha 

viabilidade mercadológica não foram avaliados satisfatoriamente pelos expetises 

selecionados, no grupo focal, tais como: custo e preço, informação no produto sobre as 

normas técnicas e de desempenho, disponibilidade de matéria–prima (argila), mão–de–

obra disponível e qualificada, estética e higiene do produto, peso e produtividade, 

sustentabilidade e preço, usuários e tamanho do mercado, divulgação do produto, 

número e porte dos concorrentes, dificuldade de imitação e estabilidade em flutuações 

econômicas.  

Com relação à pesquisa do tipo survey,� também,� vários aspectos que são 

essenciais para que um produto inovador tenha viabilidade mercadológica não foram 

avaliados satisfatoriamente pelos expetises, tais como: tamanho do mercado, 
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participação de mercado, volume de vendas, número e porte dos concorrentes, 

dificuldade de imitação, preço e estabilidade em flutuações econômicas. 

Apresentando de forma detalhada os aspectos que não foram avaliados de 

forma satisfatória pelos experts, verifica-se que o preço competitivo é determinante 

para o sucesso do bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmoholtz. Entretanto, se o 

cliente ou o consumidor perceber e compreender o valor ou benefício gerado pelo 

produto inovador e tiver recursos financeiros disponíveis ele estará disposto a adquiri–

lo. 

Nota–se que é importante constar nas especificações do produto a capacidade 

de absorção do bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz e também é 

importante comprovar o desempenho de controle de ruídos com laudos. 

Tem-se a dificuldade em um período próximo em relação à disponibilidade de 

matéria–prima (argila). A indústria de cerâmica vermelha emprega como combustíveis, 

principalmente, a lenha, outra dificuldade identificada. 

Verifica–se que a mão–de–obra do setor da construção civil em Maringá, pode 

ter resistência em utilizar o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz devido 

ao modo de construção adotado. Desta forma, é necessário apresentar para estes 

profissionais os benefícios do produto, a forma de utilização entre outros aspectos a 

partir de capacitações que podem ser viabilizadas através de parceria com entidades 

como o Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI). 

O acabamento torna–se extremamente relevante no processo de escolha de um 

produto para uma obra, ou seja, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas 

com o acabamento em relação à parte estrutural da obra.  Também o trabalho criativo 

dos arquitetos, na confecção de projetos, é uma possibilidade de trabalhar o bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz junto aos clientes e, estes são um público 

restrito (tamanho do mercado restrito, participação de mercado pequena, volume de 

vendas baixo). Além disso, estes profissionais precisam verificar alternativas para 

manter a propriedade acústica do produto e não permitir o acúmulo de poeira e insetos 

no interior do bloco. 
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O bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz é pesado e dificulta o 

carregamento, também se evidencia o tempo maior para assentamento por metro 

quadrado. 

É válida a atitude sustentável. No entanto, o custo e a funcionalidade devem ser 

levados em consideração neste processo. 

Verifica–se a utilização do bloco em obras públicas, tanto para a construção de 

paredes de vedação quanto para a construção de barreiras. Também podem ser 

utilizados em outras obras que demandam qualidade acústica, tais como: auditório, 

salões de festas, cinemas, teatros, escolas, igrejas entre outras. Devido à parte 4 da 

NBR 15575:2013, Edificações Habitacionais – Desempenho muitas obras podem ser 

contempladas com o produto inovador. No entanto, é importante realizar o estudo do 

método construtivo para decisão em relação ao emprego ou não do bloco na obra. 

São os projetistas, ou seja, os arquitetos que devem que incluir em seus projetos 

o produto inovador, além de mostrar para o cliente a relação benefício versus custo. 

 Em relação à concorrência não se identificam concorrentes diretos para o bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz. Por outro lado, existe o risco da imitação 

e de instabilidade em casos de flutuações econômicas.  

Entretanto, o ciclo de vida do produto, o grau de inovação, a distintividade do 

produto e o valor ou beneficio gerado aos clientes foram apontados pelos experts como

pontos fortes para o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz. 

Diante dos estudos realizados e que foram mencionados ao longo do trabalho 

sobre o bloco cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz verifica-se que, o produto 

apresenta viabilidade do ponto de vista acústico e técnico, inclusive com a adição do 

lodo de lavanderias e pó de pedra na mistura com a argila. Isso remete a preocupação 

da área de engenharia urbana com a melhoria na qualidade de vida nos centros 

urbanos. No entanto, a análise de viabilidade mercadológica mostra que o bloco 

cerâmico acústico – ressoador de Helmholtz necessita de melhorias das fragilidades 

identificadas a partir de experts para a possível inserção no mercado.  

Em razão de o processo de desenvolvimento de novos produtos serem, 

geralmente, onerosos e arriscados, deve–se evitar que oportunidades e ideias 

inconsistentes ou que ofereçam riscos consideráveis sejam levadas adiante.  
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Os resultados das pesquisas também permitem ressaltar que a inovação nada 

mais é do que a utilização efetiva do produto do desenvolvimento científico e 

tecnológico. A inovação ocorre quando novos processos, produtos e serviços chegam 

ao mercado, através de empresas, baseados na geração de conhecimento e esforços 

em P&D. 

Após as medidas corretivas, sugere-se que a pesquisa de viabilidade 

mercadológica seja realizada novamente. Se o bloco cerâmico acústico – ressoador de 

Helmholtz apresentar viabilidade mercadológica sugere-se realizar a análise de 

viabilidade econômica para identificar se o bloco cerâmico acústico – ressoador de 

Helmholtz é consistente com os objetivos de organizações interessadas no processo 

de produção, em termos de disponibilidade de recursos e de rentabilidade.   

Outras sugestões para futuros trabalhos seriam: análise da disponibilidade de 

matéria-prima, notadamente, a argila para o bloco cerâmico acústico; análise de 

possíveis soluções estéticas do bloco cerâmico acústico e; análise comparativa com 

produtos substitutos.  
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APÊNDICE A – Lista de presença do grupo focal
Grupo Focal: Bloco Cerâmico Acústico
Data: 06/2013 
Local: AEAM

Nome Representante da 
Categoria 

Assinatura
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APÊNDICE B – Ficha de informações do participante do grupo focal 
�

1. Qual a principal atividade profissional realizada no seu dia–a–dia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Aproximadamente há quanto tempo você desempenha esta atividade? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Você tem conhecimento e/ou experiência com produtos acústicos? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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APÊNDICE C – Roteiro do grupo focal 
Questão Objetivo Resposta Esperada

1. Quais os tipos de 

construções interessadas 

em um produto acústico? 

(1) Identificar o mercado 

potencial para o produto. 

– Digam em qual nicho 

mercadológicao produto 

acústico seria útil 

(residências, empresas ou 

o governo; poder aquisitivo)

– Comentem sobre as 

principais tecnologias 

utilizadas para tratamento 

acústico. 

2. Em que situação um 

produto acústico pode ser 

utilizado?  

(2) Identificar o uso do 

produto. 

– Digam em que situação o 

produto acústico seria útil, 

ou seja, o produto deve ser 

empregado em toda a 

construção ou em parte 

dela. 

3. Quais os itens que 

devem ser avaliados no 

momento da aquisição de 

um produto acústico? 

(3) Identificar os aspectos 

nos produtos acústicos que 

considera importante. 

– Falem sobre os aspectos 

que considera importante 

em um produto acústico, 

tais como: design, 

aparência, matéria–prima, 

custo, preço, 

funcionalidade, 

desempenho, 

produtividade, solução 

adotada, normas técnicas e 

outros. 

Conhecendo o produto 

pesquisado. 4. O que 

vocês destacariam neste 

(4) Identificar os aspectos 

no bloco cerâmico acústico 

que considera importante. 

– Reavaliem os aspectos 

que considera importante 

em um produto acústico ao 
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bloco? conhecer o produto 

pesquisado (design, 

aparência, matéria–prima, 

custo, preço, 

funcionalidade, 

desempenho, 

produtividade, solução 

adotada, normas técnicas e 

outros). 

– Comparem o produto 

com outras soluções 

acústicas que o mercado 

oferece. 

5. Quais os usuários deste 

bloco? 

(5) Identificar os usuários 

para o bloco cerâmico 

acústico. 

– Reavaliem as atividades 

ou situações interessadas 

no produto. 

6. Quem pode influenciar 

na aquisição deste 

produto? 

(6) identificar quem pode 

influenciar na aquisição do 

bloco cerâmico acústico. 

– Falem quais são os 

profissionais que poderiam 

indicar o bloco cerâmico 

acústico. 

7. A sustentabilidade 

agrega valor ao produto? 

(7) Identificar se o emprego 

de resíduos na matéria–

prima pode agregar valor 

ao bloco cerâmico acústico.

– Apresentem a relação 

entre sustentabilidade e 

bloco cerâmico acústico.  

– Falem como a 

sustentabilidade pode 

impactar no preço do bloco 

cerâmico acústico. 

8. De todos os pontos 

discutidos na reunião qual 

o mais importante para 

você? 

(8) verificar que aspecto da 

discussão foi considerado 

mais importante. 

– Apontem o que 

consideram mais 

importante a partir da 

experiência. 
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Resumo de 2 a 3 minutos 

das ideias chaves que 

emergiram da discussão. 

9. Após este período de 

discussão, nós gostaríamos 

que cada um de vocês 

fizesse uma declaração 

final sobre o produto bloco 

cerâmico acústico. 

(9) identificar aspectos 

marcantes ou 

preocupações dos 

participantes e reforçar a 

pergunta anterior. 

– Elejam um aspecto do 

tema tratado durante a 

reunião e façam algum tipo 

de comentário. 

– Enfatize o interesse e a 

importância do tema. 

Esta reunião como já foi 

dito inicialmente, faz parte 

de uma pesquisa que tem 

como objetivo analisar a 

viabilidade 

mercadológicado bloco 

cerâmico acústico 

envolvendo a percepção de 

todos os intervenientes, no 

que diz respeito à 

viabilidade de mercado. 

10. Para finalizarmos, 

vocês poderiam nos dizer 

se nós esquecemos de 

abordar algo ou vocês 

gostariam de dar alguma 

sugestão? 

(10) Gerar novas ideias. – Falem algum aspecto que 

não tenha sido tratado. 

– Reforcem a importância 

do tema. 

– Coloquem as suas 

dificuldades sobre o 

assunto ou sobre a 

abordagem utilizada. 

– Sugiram outra forma de 

tratar o assunto ou 

atividades 

complementares. 
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ANEXO A – Questionário da pesquisa do tipo survey  
�

Pesquisa de viabilidade mercadológicado Bloco Cerâmico Acústico 

O Programa de Pós–Graduação em Engenharia Urbana da UEM está interessado em oferecer sempre 
novos produtos para a sociedade. Consciente de que para consegui–lo precisa do feedback de experts, 
solicita responder o questionário abaixo. O objetivo é conhecer os resultados globais para poder melhorar 
o que não estiver à altura das expectativas gerais. Desta forma, considerando o bloco cerâmico acústico, 
atribua a cada variável de cada fator (Desempenho, Estabilidade, Marketing e Legal) um peso e na 
sequência uma nota, conforme o quadro abaixo: 

Escala de ponderação Escala de avaliação

Conceito                  Peso Conceito                  Nota

Essencial                   3 Muito Bom 2 

Desejável                   2 Bom 1 

Contribuinte                1 Fraco –1 

Irrelevante 0 Muito Fraco –2 

�

A Fator: Desempenho 

(Depósitos) 

Peso Nota A

Variáveis 

1 Rentabilidade 0 1 2 3 –2 –1 1 2 2 

3 Receita de vendas 0 1 2 3 –2 –1 1 2 4 

5 Volume de vendas 0 1 2 3 –2 –1 1 2 6 

7 Crescimento de vendas 0 1 2 3 –2 –1 1 2 8 

9 Participação de mercado 0 1 2 3 –2 –1 1 2 10 

11 Imagem 0 1 2 3 –2 –1 1 2 12 

13 Outro (s). Qual (is)? 0 1 2 3 –2 –1 1 2 14 

B Fator: Estabilidade (Todos) Peso Nota B

Variáveis 

3210 –2  –1 1, 2

3210 –2  –1 1  2
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15 Previsão do ciclo de vida do 

produto 

0 1 2 3 –2 –1 1 2 16 

17 Estabilidade em flutuações 

econômicas 

0 1 2 3 –2 –1 1 2 18 

19 Dificuldades de imitação 0 1 2 3 –2 –1 1 2 20 

21 Outro (s). Qual (is)? 0 1 2 3 –2 –1 1 2 22 

C Fator: Marketing (Todos) Peso Nota C

Variáveis 

23 Canais de venda  0 1 2 3 –2 –1 1 2 24 

25 Logística de distribuição 0 1 2 3 –2 –1 1 2 26 

27 Mercado potencial 0 1 2 3 –2 –1 1 2 28 

29 Estrutura de venda adequada  0 1 2 3 –2 –1 1 2 30 

31 Preço 0 1 2 3 –2 –1 1 2 32 

33 Condições de pagamento 0 1 2 3 –2 –1 1 2 34 

35 Número e porte dos 

concorrentes 

0 1 2 3 –2 –1 1 2 36 

37 Grau de inovação 0 1 2 3 –2 –1 1 2 38 

39 Atividades de pós–venda 0 1 2 3 –2 –1 1 2 40 

41 Valor/benefícios aos clientes 0 1 2 3 –2 –1 1 2 42 

43 Tamanho do mercado 0 1 2 3 –2 –1 1 2 44 

45 Distintividade do produto 0 1 2 3 –2 –1 1 2 46 

47 Outro (s). Qual (is)? 0 1 2 3 –2 –1 1 2 48 

D Fator: Legal (Depósitos) Peso Nota D

Variáveis 

49 Força da patente de invenção 0 1 2 3 –2 –1 1 2 50 

51 Licença de comercialização 0 1 2 3 –2 –1 1 2 52 

53 Conformidade às 

especificações técnicas (ABNT) 

0 1 2 3 –2 –1 1 2 54 

3210 –2  –1 1  2

3210 –2  –1 1  2
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55 Outro (s). Qual (is)? 0 1 2 3 –2 –1 1 2 56 

E Experiência (Todos)

56 Qual a principal atividade 

profissional realizada no seu 

dia–a–dia? 

57 Aproximadamente há quanto 

tempo você desempenha esta 

atividade? 

58 Você tem conhecimento e/ou 

experiência com produtos 

acústicos? 

F Perfil (Depósito)

59 Gênero   (   ) Masculino  (  ) Feminino 

60 Data de fundação da empresa?                    ____/____/_____ 

61 Esta unidade é matriz ou filial?  (  ) Matriz  (  ) Filial 

62 Qual o porte da empresa 

considerando n0 de 

funcionários? 

(  ) até 19   

                                               (  ) 20–99  

(  ) 100–499 

63 Perfil do Cliente atendido  (  ) Pessoa Física   (  ) Pessoa Jurídica 

64 Se for pessoa jurídica, qual o 

porte considerando n0 de 

funcionários? 

 (  ) até 19   

 (  ) 20–99  

                                                (  ) 100–499 

65 Se for pessoal jurídica, quanto 

tempo estão no mercado? 

G Perfil (Engenheiros civis e 

arquitetos) 

66 Gênero   (   ) Masculino  (  ) Feminino 

67 Tempo de atuação no 

mercado? 

68 Você trabalha como autônomo 

ou como funcionário? 

(  ) Autônomo   (  ) Funcionário 

69 Perfil do Cliente atendido  (  ) Pessoa Física   (  ) Pessoa Jurídica 

70 Se for pessoa jurídica, qual o  (  ) até 19   



1/-�
�

porte considerando n0 de 

funcionários? 

 (  ) 20–99  

                                                (  ) 100–499 

71 Se for pessoal jurídica, quanto 

tempo estão no mercado? 


