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RESUMO 

 

A construção civil é um dos setores mais representativos do país correspondendo a cerca de  

66,2%  do  PIB  de  toda  cadeia  produtiva do Brasil, dos quais a indústria e o comércio de 

materiais, juntos representam 20,4%, sendo responsável por um contingente de 992,7 mil 

pessoas ocupadas (GONÇALVES, 2017). De acordo com estudo feito pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2017) a produção nacional de 

revestimentos cimentícios para paredes é de aproximadamente 225.000 m
2
/mês. Considerando 

este cenário, buscou-se no presente trabalho avaliar a viabilidade técnica do revestimento a 

ser desenvolvido e a viabilidade econômica do desenvolvimento da spin-off que atuará no 

segmento de revestimentos. O revestimento de parede é inovador para o setor da construção 

civil, com qualidade técnica próxima dos revestimentos cimentícios, porém a base de gesso, 

que é uma matéria-prima com menor emissão de carbono que o cimento Portland. A spin-off  

pretende atacar o setor de materiais de construção civil, mais especificamente o comércio de 

revestimentos tendo como empresa mãe uma construtora de casas populares localizada em 

Extremoz/RN. Para o desenvolvimento do produto foram realizados ensaios de caracterização 

das propriedades física e química da mistura à base de gesso, com possibilidade de usar cinza 

da casca de arroz na sua composição, pois além de apresentar qualidade técnica superior ao 

revestimento de gesso puro traz maior sustentabilidade ao produto final. A análise do negocio 

foi realizada à luz de uma pesquisa de mercado e da avaliação econômica do modelo de spin-

off proposto. A partir dos resultados foi possível constatar a efetividade da mistura a base de 

gesso como matéria-prima inovadora para revestimentos 3d, além de possibilitar um acordo 

com a empresa S BRASIL EMPREENDIMENTOS através de uma proposta comercial 

visando a aplicação dos revestimentos em pelo menos 20 casas do município de Extremoz 

num período de 6 meses. 

  

Palavras-chave: Construção civil. Revestimento. Gesso. Spin-off.  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction is one of the most representative sectors of the country accounting for 

approximately 66.2% of GDP in the entire production chain in Brazil, of which industry and 

materials trade together account for 20.4% and is responsible for a contingent of 992.7 

thousand employed persons (GONÇALVES, 2017). According to a study done by the 

Brazilian Micro and Small Business Support Service (SEBRAE, 2017), the national 

production of cement coatings for walls is approximately 225,000 m
2
/month. Considering this 

scenario, we sought to evaluate the technical feasibility of the coating to be developed and the 

economic viability of the spin-off development that will operate in the coatings segment. The 

wall cladding is innovative for the construction industry, with technical quality close to the 

cement coatings, but the gypsum base, which is a raw material with lower carbon emissions 

than Portland cement. The spin-off intends to attack the construction materials sector, more 

specifically the coatings trade having as parent company a construction of popular houses 

located in Extremoz/RN. For the development of the product were carried out tests of 

characterization of the physical and chemical properties of the gypsum-based mixture, with 

the possibility of using rice husk ash in its composition, since besides presenting superior 

technical quality to the coating of pure gesso it brings greater sustainability to the final 

product. The analysis of the business was carried out in the light of market research and the 

economic evaluation of the proposed spin-off model. From the results, it was possible to 

verify the effectiveness of the gypsum-based mix as an innovative raw material for 3d 

coatings, in addition to making possible an agreement with the company S BRASIL 

EMPREENDIMENTOS through a commercial proposal aiming at the application of the 

coatings in at least 20 houses of the municipality of Extremoz in a period of 6 months. 

  

Key words: Coating. Construction. Gypsum. Spin off.   
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Apresentação e evolução do CINO 

 

Andressa Galvão de Araújo é bacharel em Ciências e Tecnologia e engenheira de 

materiais pela UFRN e sempre se interessou pelo ramo empreendedor e da arte inspirada na sua 

mãe Ana Selma, artista plástica. Em 2017 após se formar em engenharia buscou o mestrado 

profissional de inovação tecnológica, também da UFRN, para fomentar e enriquecer seus 

conhecimentos no ramo do empreendedorismo. 

Na seleção para o mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação, foi 

apresentado um pré–projeto visando o desenvolvimento de tijolos ecológicos sustentáveis, com 

o reaproveitamento do resíduo de calcário proveniente da sua mineração. A proposta era 

produzir placas modulares de fácil aplicação e alta resistência, de forma a substituir os 

drywalls. Porém, a busca incessante para iniciar no mercado de forma independente e com 

amor trouxe o desenvolvimento das placas para revestimento 3d. Os testes foram iniciados de 

forma caseira. Longas pesquisas conjugaram duas paixões (a arte e a engenharia de materiais) e 

despertaram a vontade de crescer e trazer inovação neste ramo. Assim, o projeto mudou de 

objetivo. 

A proposta era trazer um produto de qualidade para o mercado e com design 

diferenciado. Nessa conjuntura, foi percebida a necessidade de pesquisar novas formulações 

com o objetivo de agregar propriedades novas aos produtos. O revestimento que era base 

cimentícia de início, tornou-se uma composição à base de gesso, que é uma matéria-prima mais 

sustentável que o cimento, e por meio da composição final obtemos boas propriedades de 

resistência e durabilidade. 

Estudar novas formulações para este produto possibilitou que Andressa entrasse no 

Laboratório de Cimentos da UFRN (LabCim)  e realizasse o estágio gestor para que desse 

continuidade a pesquisa e assim, ao desenvolvimento do produto. Lá foi possível conhecer 

novas pessoas, e projetos parecidos com os dela, que foram debatidos de forma a ajudar e 

complementar um ao projeto do outro. Dessa forma foi conhecida e empresa S Brasil 

Empreendimentos, que desde o princípio se tornou muito interessada no produto que estava 

sendo desenvolvido. 

A S Brasil Empreendimentos, construtora de casas populares no município de 

Extremoz, apresentou suas dificuldades e interesse quanto aos revestimentos. A empresa busca 

produzir casas com maior conforto e design inovador para população da região, agregando 

assim mais valor ao produto.  
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Foi estabelecida uma parceria com a S Brasil Empreendimentos, para uso dos 

revestimentos em suas casas e, também, identificada a oportunidade futura de abertura de uma 

spin-off.  

Durante todas as etapas do desenvolvimento do produto, até fases de negociações, as 

aulas propostas pelo mestrado se tornaram fundamentais, como por exemplo a disciplina de 

Fontes de Financiamento e Gestão Financeira da Inovação que possibilitou estudo de avaliação 

do custo, lucratividade e retorno do investimento; e a de Metodologias e Ferramentas para o 

Desenvolvimento de Novos Produtos e Novos Negócios que agregou conhecimento de 

ferramentas como canvas, TRIZ, anti-system, su-field, etc.  

No decorrer do mestrado muitas ideias foram debatidas no campo da ciência, tecnologia 

e inovação. O curso ainda possibilitou o acompanhamento de muitos projetos e o nascimento 

de muitas empresas, com campos de atuação distintas, permitiu a integração e a construção de 

conhecimentos interdisciplinares, onde se trabalha de forma integrada para concepção do 

trabalho, reconhecendo a existências de vários níveis de realidade, traz o grande diferencial 

para o empreendedor e destaca-se como potencial deste mestrado. 
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1 
INTRODUÇÃO 

  

 

Visto que a construção civil é um dos setores mais representativos do país, e que a 

indústria e o comércio de materiais, juntos são responsáveis por um contingente de 992,7 mil 

pessoas ocupadas, pretende-se trabalhar dentro deste setor com o desenvolvimento de 

revestimentos a base de gesso. Considerando este cenário, buscou-se no presente trabalho 

avaliar a viabilidade técnica do revestimento a ser desenvolvido e a viabilidade econômica do 

desenvolvimento da spin-off. Pretende-se alcançar com o desenvolvimento desse produto uma 

spin-off competitiva e inovadora no setor de materiais para construção civil. 

 

1.1 Contextualização 
 

As inovações tecnológicas estão ganhando destaque significativo, e o mundo atual é 

marcado pela rapidez com que as mudanças ocorrem. Através da inovação tecnológica, 

empresas do mundo inteiro buscam o aprimoramento de seus produtos e processos em busca 

por maior qualidade, eficiência e um maior retorno do capital investido. Nesse contexto, a 

inovação tecnológica tem sido amplamente reconhecida, não apenas como um poderoso 

instrumento para o desenvolvimento econômico, mas também como uma das principais fontes 

de competitividade entre as empresas. 

O referido projeto de inovação tem como finalidade fazer parte deste novo cenário, 

criando conhecimentos que gerem valor para a organização. O foco é criar um produto 

diferenciado, com qualidade e design inovador, para então futuramente gerar uma spin-off 

tendo como “empresa mãe” a S BRASIL EMPREENDIMENTOS. Trata-se de segmentar a 

empresa, por meio de nova vertente da fábrica, situada no município de Extremoz-RN, com o 

ciclo produtivo de revestimentos a base cimentícia. O produto se encontra atualmente fora do 

contexto da empresa. Porém, por ser uma empresa focada na construção civil, possui 

conhecimento no ramo e interesse no produto. Deste modo o projeto apresenta uma 

componente científica e tecnológica, visto que dele, devem resultar inovações capazes de gerar 

benefícios tecnológicos, econômicos e sociais marcantes, tanto para empresa como para o seu 

público consumidor. 
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O despertar para o desenvolvimento de revestimentos 3d se deu por meio da 

sensibilidade da nova gestora Andressa para a área de design, atrelado a sua formação de 

engenharia de materiais e constante aprendizado na área de empreendedorismo e inovação. Ao 

enxergar uma janela de oportunidade neste segmento, a gestora se dedicou ao desenvolvimento 

deste produto com objetivo de contribuir com a inovação do segmento, agradar a clientela com 

um produto diferenciado e agregar valor na economia do município.  

Com a inserção dessa nova linha de produção, pretende-se fazer com que a marca 

contribua para o avanço do mercado, garantindo por meio da spin-off um maior foco a 

tecnologia de revestimentos, uma vez que dentro da empresa “mãe” não seria possível essa 

realização. Ou seja, é possível justificar a implantação desse novo processo visando completar 

a cadeia de valor da S BRASIL EMPREENDIMENTOS, explorar novos mercados e valorizar a 

marca, aumentando assim seu poder diante do mercado. 

A criação de uma empresa é, geralmente, resultado de sonhos que visam, em muitos 

casos, a realização pessoal e profissional do empreendedor. Há, porém, a necessidade de fazer 

um planejamento do futuro negócio, o qual será tratado no decorrer deste trabalho. Segundo 

Machado et al. (2010), para ser um empreendedor de sucesso, é preciso ir além de desenvolver, 

inovar ou criar novos negócios. É necessário empreender em sua própria vida, sonhar, ter metas 

e desejos pessoais, que lhe dêem motivação para concretizar seus objetivos e 

consequentemente, obter sucesso. 

A S Brasil Empreendimentos é uma empresa que atua na grande Natal desde 2015, 

construindo habitações para população de baixo e médio padrão, prestando ainda serviços para  

o setor público do estado, em particular serviços de reparação e manutenção. No futuro eles 

pretendem criar um holding para conseguir entrar no mercado de loteamentos, sem se limitar a 

construções. 

Sendo assim, este projeto consiste no desafio de trazer um novo produto, com 

qualidade, design diferenciado e custo acessível para atender a demanda da empresa. 

Representa um novo caminho, que combina um tipo de produção industrial, com uma 

abordagem artesanal. Dentro deste aspecto visa o crescimento e desenvolvimento econômico 

do meio, mantendo o compromisso de obter um produto que agregue a sinergia entre tecnologia 

e natureza. 

Dessa forma o projeto se torna motivador principalmente para a região do Rio Grande 

do Norte, uma vez que o crescimento da empresa irá gerar novos postos de trabalho e 

consequentemente impulsionará a economia local. O crescimento da empresa contribuirá 

também para aumentar a inovação e evolução da tecnologia no país. Isso pode ser 

exemplificado pelo ano de 2008, quando a indústria de revestimento totalizou 23.968 postos de 
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trabalho, sendo 78% na produção, 14% administrativos e 8% no setor de vendas (J. MENDO 

CONSULTORIA, 2009). 

Este trabalho foi escrito seguindo o Lean Canvas apresentado no quadro 1 abaixo. O 

Lean Canvas é usado para o planejamento estratégico de Startups. A ferramenta impulsiona a 

criação de ideias, através de validações dos clientes e aprendizagem, de forma contínua 

(MAURYA, 2012). O quadro do Lean Canvas utiliza o pensamento visual, sendo dividido em 

blocos que permite ter a visualização do negócio como um todo de modo rápido e objetivo.  

 

Quadro 1 – Lean Canvas : Revestimentos 3d 

 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

A dissertação inicia-se com esta Introdução, onde serão apresentadas as considerações 

iniciais, os objetivos, e a justificativa para a realização do trabalho. 

 O Capítulo 2, contempla a discussão referente ao desenvolvimento do produto. A 

discussão é apresentada seguindo o Lean Canvas (Quadro 1) que corresponde à apresentação 

do problema, a solução e como foi desenvolvido o produto. Neste capítulo é apresentada a 

metodologia empregada para o desenvolvimento do produto, com a descrição dos métodos, 

procedimentos e equipamentos utilizados, e no fim deste capítulo são apresentados os 

resultados e avaliações das propriedades do produto final obtido. 

O Capítulo 3 foi subdividido sequencialmente nos seguintes tópicos: proposta de valor, 

vantagem diferencial, canais, métricas, fontes de receitas e segmento de cliente. Na 

metodologia referida à esta seção foi realizada uma análise de mercado, com estudo dos 

clientes, concorrentes e fornecedores, com o objetivo de discutir aspectos como custos, perfil 

do cliente, qualidade, preço do concorrente e no final uma análise de viabilidade. 
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No Capítulo 4, são apresentadas as conclusões a respeito do estudo realizado nesta 

pesquisa e também algumas sugestões para trabalhos futuros. 

1.2 Objetivos do trabalho 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A proposta desta dissertação consta no desenvolvimento de revestimentos 3d e criação 

de nova empresa com modelo spin-off, que atuará no mercado de revestimentos cimentícios 

artesanais.  

 

1.2.2 Objetivo Específicos 

 

 Avaliar a estabilidade química e mecânica de composições contendo gesso, cimento e 

cinza de casca de arroz, através de ensaios de resistência a compressão, resistência a 

flexão 3 pontos, absorção de água e teste em ambiente externo. 

  Analisar a microestrutura do pó cerâmico das pastas produzidas através de microscopia 

eletrônica de varredura e difração de raios X. 

 Desenvolver uma linha de produção de revestimentos, com menor custo de fabricação 

associando, qualidade técnica e design inovador. 

 Analisar as ações e a percepção da população e empresários locais sobre os 

revestimentos 3d. O objetivo é compreender o perfil do consumidor, investigar a 

aceitação do produto, e assim estabelecer estratégias para a produção e venda dos 

revestimentos. 

 Avaliar os custos da produção do revestimento, incluindo matéria prima, mão-de-obra, 

energia elétrica, assim como capacidade mensal. 

 Propor um modelo de negócio e analisar a viabilidade da implantação da modalidade de 

inovação empresarial denominada spin-off. 
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2 
O PRODUTO 

 

Este capítulo se destina a apresentar o processo de desenvolvimento do produto que será 

apresentado de acordo com os blocos do Lean Canvas referente ao problema e a solução. Será 

discutido o problema encontrado que levou a enxergar a janela de oportunidade no segmento de 

revestimentos, a solução e a metodologia empregada para o desenvolvimento do produto, assim 

como os resultados e a avaliação das propriedades do produto final obtido.  

2.1 REVESTIMENTOS 

 

O revestimento de paredes e pisos é a fase de acabamento da obra, em que se faz a 

uniformização dos serviços de alvenaria. É executado para proporcionar maior resistência ao 

choque ou abrasão (resistência mecânica), impermeabilizar, tornar as superfícies mais 

higiênicas (laváveis), decorar e adequá-las ao projeto arquitetônico ou ainda aumentar as 

qualidades de isolamento térmico e acústico (CIOCCHI, 2014). 

Os revestimentos são destinados à aplicação em pisos e paredes, sejam eles internos ou 

externos. O seu emprego deve estar em conformidade com suas características, quanto à 

resistência ao desgaste, resistência química, resistência a manchas, absorção de água e 

características antiderrapantes.  

De acordo com Sabbatini et al. (1988), o revestimento de argamassa de fachada 

apresenta importantes funções que são, genericamente: proteger os elementos de vedação dos 

edifícios da ação direta dos agentes agressivos; auxiliar as vedações no cumprimento de suas 

funções como, por exemplo, o isolamento termoacústico e a estanqueidade à água e aos gases; 

regularizar a superfície; constituir-se no acabamento final.   

Os revestimentos aplicados em ambientes externos estão sujeitos a um nível de 

exigência maior quando relacionados aos internos, por conta da exposição a que estão sujeitos, 

como sol, vento, chuva e outros. Outros fatores que influenciam na durabilidade do 

revestimento são o planejamento e a escolha correta do material, a qualidade no assentamento 

das placas, a qualidade da construção como um todo e a correta manutenção após a conclusão 

dos serviços. 
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Atualmente, a variedade de materiais, aplicabilidades, cores, padrões e texturas no 

segmento de revestimentos é enorme e cada tipo de revestimento conta com características 

únicas. Assim, é possível escolher o que melhor se encaixa à sua decoração e condições de 

ambiente. 

Sequin (2014), ressalta as inovações no setor de revestimentos em geral, como: peças 

curvas com pontos de led; peças cerâmicas mais finas em formatos gigantes; opções com 

bordas curvas que criam efeito tridimensional; além dos destaques como os ladrilhos 

hexagonais; revestimentos naturais; reprodução de madeiras em cerâmica, e ainda comenta 

sobre o processo da estampa na cerâmica.  

A consultora de tendências Ruth Fingerhut prevê que a atração do consumidor pelo 

produto será cada vez mais baseado na percepção visual, tornando então o trabalho dos 

designers imprescindível. Na última CERSAIE (Salão Internacional da Cerâmica para a 

Arquitetura e Construção), a maior feira mundial do segmento, realizada em setembro de 2015 

na Itália, as coleções assinadas por artistas plásticos comprovam a teoria e apresentam trabalhos 

que combinam aspectos naturais, tradicionais e clássicos. (SEQUIN, 2014). 

2.1.1 Tipos de Revestimentos 

 

Conforme cita Pazmino (2015) o produto, quando colocado no mercado, pode auxiliar 

na tomada de decisões e permite identificar aquele com as melhores características, vendo o 

que o consumidor ou usuário valoriza. Precisa ficar claro que todo produto ou serviço busca um 

mercado específico e satisfazer alguma necessidade do consumidor.  

Diante das diversidades do segmento de revestimentos alguns dos tipos existentes no 

mercado serão descritos a seguir e classificados de acordo com o material base, podendo ser 

naturais ou sintéticos. São considerados naturais aquelas matérias-primas de origem natural que 

não passaram por um processo de industrialização ou passaram por um beneficiamento de 

modo artesanal ou semi-industrial. Já os materiais sintéticos são aqueles que não são 

produzidos naturalmente, necessitam da intervenção do homem para sua produção (LIMA; 

ARANHA, 2007).  

Esta fundamentação teórica busca conhecer o que o mercado vem oferecendo como 

revestimentos e painéis 3d e o embasamento para o desenvolvimento tecnológico do produto 

inovador. 

Dentre os revestimentos de paredes disponíveis no mercado tem-se a madeira, pedras 

naturais, cerâmica, cimento e o gesso. As propriedades e características desses materiais serão 

discutidas a seguir. 
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a) Madeira 

 

A madeira é um material amplamente utilizado desde as épocas pré-históricas. 

Atualmente sua utilização se baseia em técnicas de reflorestamento e industrialização, 

reduzindo perdas e tornando-a competitiva economicamente e ecologicamente (CARNIELLE, 

2011). Trata-se de um material que oferece como combinação de propriedades leveza e 

resistência paralelamente ao sentido das fibras; tem baixo custo, é renovável e utiliza pouca 

energia; é facilmente trabalhada, e quando laminada permite obter formas complexas; é 

esteticamente agradável. (ASHBY; JOHNSON, 2002). Entretanto, a madeira também apresenta 

algumas desvantagens, são elas: a biodegradação, flamabilidade, degradação por exposição à 

radiação solar e variações dimensionais em função da absorção ou perda de umidade (CUNHA, 

2013). 

 

b) Pedras Naturais 

 

Considera-se pedra natural todo o tipo de rochas que se obtém em blocos ou em partes 

de um determinado tamanho e que permitem a sua utilização e comercialização (SANTOS, 

2004). O tipo da pedra a ser usada dependerá da função que irá ser desempenhada. Há uma 

extensa variedade de rochas existentes e suas propriedades como, por exemplo, maleabilidade, 

resistência, disponibilidade e valor estético que irão variar para cada tipo de rocha. Uma pedra 

para ser utilizada num espaço externo deve apresentar resistência a situações de alto tráfego e 

condições climáticas, índice de absorção pequeno e deve ser densa e compacta como, por 

exemplo, o granito ou o xisto. Por sua vez, uma rocha carbonatada, como o mármore e o 

travertino, com menor resistência a intempéries, aos ácidos e a situações de alto tráfego são 

indicadas para espaços internos. O mármore apresenta ainda um alto índice de absorção e 

condução térmica, ou seja, é sensível à umidade e calor. (PAIXÃO-BARRADAS; 

HERNANDIS; MAZARELO, 2014). 

c) Cerâmica 

 

A revista Guia Geral de Cerâmica & Assentamento (2003) ressalta que a cerâmica é um 

material milenar e muito versátil, Posto isso, no campo da construção, a cerâmica é considerada 

um dos materiais mais remotamente usados. Com o desenvolvimento de tecnologias voltadas 

ao produto cerâmica de revestimento, foi possível que houvesse uma queda dos preços e o 

produto se popularizasse. Minuzzi (2001) explica que a evolução dos revestimentos cerâmicos 

está ligada ao desenvolvimento dos estilos artísticos, registrando motivos e características 
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gráficas diversas. Por possuir qualidades conferidas por uma avançada tecnologia, satisfaz os 

mais variados gostos, com padrões e texturas diversas e possibilidade de aplicação nos mais 

diversos espaços.  

As características gerais da cerâmica de revestimento são a durabilidade, a facilidade de 

limpeza, assepsia, impermeabilidade, resistência ao fogo, estabilidade das cores, resistência aos 

ácidos e álcalis, modularidade e beleza. Estas características são evidenciadas pelo design de 

superfície, utilizando-se de estudo e planejamento dos componentes estético-visuais da estampa 

padrão e de suas variações (MINUZZI, 2001).  

De acordo com a norma NBR 15463 (ABNT, 2007), porcelanatos são placas cerâmicas 

para revestimento constituídas por argilas, feldspatos e outras matérias-primas inorgânicas. 

Pode ser esmaltado ou não, polido ou natural, retificado ou não retificado e apresentar 

dimensões variadas.  

O porcelanato destaca-se pelas suas propriedades como alta resistência à flexão, alta 

carga de ruptura, alta resistência à abrasão, impermeabilidade, além de possuir vantagens como 

uniformidade de cores e amplas possibilidades de composições (CAMPOS, 2011). 

Os porcelanatos ocuparam rapidamente uma fração significativa do mercado de 

revestimentos cerâmicos. Uma das tipologias mais apreciadas por seu aspecto estético é o 

porcelanato polido. Infelizmente, entretanto, essa tipologia apresentou tantos problemas durante 

o uso, que os próprios fabricantes procuraram desestimular a demanda desse tipo de produto. 

Os principais problemas estão relacionados à resistência ao risco e manchamento (ALVES et 

al., 2009). 

d) Papel de Parede 

 

O papel de parede embora pareça um material atual já existe no mercado há muitos 

anos. Na China, cerca de 200 a.C., este material assumia um papel importante na decoração dos 

palacetes dos mandarins. Trata-se de um elemento que reveste as paredes de cor e de 

vivacidade. Além do efeito estético, da comodidade e aconchego que o papel de parede confere 

aos ambientes, pode ainda exercer funções acústicas e térmicas. Este é um material que se 

caracteriza por ser fácil de aplicar, sem resíduos, nem cheiros, custo moderado, é de fácil 

limpeza e pode conservar as suas características originais sensivelmente durante 5 a 10 anos 

(LOPES, 2016). 

 Apesar de apresentar muitas vantagens, também apresenta alguns inconvenientes como: 

desbotamento da cor quando exposto ao sol e, no caso de substituição, poderá ser necessário 

remover todo o papel de parede da superfície (por falta de material igual) (LOPES, 2016). 
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Dessa forma, para casos em que o usuário gosta de mudar frequentemente o visual da casa o 

custo-benefício do papel de parede em decoração pode não valer a pena, pois o procedimento 

de retirada do papel de parede para fazer uma troca exige cuidados, sendo custoso retirar 

eventuais resíduos e por isso é aconselhável que solicite os serviços de um profissional. Outra 

desvantagem ocorre quando há displicência na limpeza, poderá surgir fungos e fissuras na 

superfície (321VAMOSDECORAR, 2018).  

e) Cimentício 

 

O cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou 

ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de endurecido, mesmo que seja novamente 

submetido a ação da água, o cimento Portland não se decompõe mais. Segundo a Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP) (2002) o cimento ao ser misturado com água e outros 

materiais de construção, tais como a areia, a pedra britada, a cal e outros, resulta nos concretos 

e nas argamassas usadas na construção de casas, edifícios, pontes, barragens etc. As 

características e propriedades desses concretos e argamassas vão depender da qualidade e 

proporções dos materiais com que são compostos. (GIAMUSSO, 1992). 

Os revestimentos cimentícios são produzidos a partir do concreto, caracterizando-se 

como produtos monolíticos. Isso significa que eles não têm juntas de dilatação, sendo produtos 

contínuos e feitos a partir de uma massa. Além disso, são versáteis, podendo ser utilizados em 

paredes, pisos e fachadas de ambientes internos e externos (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2017). 

As placas cimentícias, possuem alta resistência a impactos, elevada durabilidade, 

resistência a intempéries, incombustibilidade e proporcionam bom isolamento termoacústico. 

Além disso, podem receber um tratamento superficial que lhes confere menor absorção de 

umidade e maior estabilidade dimensional (HOFMANN, 2015) 

O cimento queimado é uma opção versátil para revestimento de pisos e paredes de 

ambientes comerciais e residenciais. É uma alternativa de baixo custo que se enquadra bem em 

lojas, escritórios, quartos, cozinhas ou salas. O acabamento é um coringa no design de 

interiores e, por ser neutro, pode ser usado em combinação com tons mais fortes e vibrantes 

(DRUMOND, 2017).  

 

f) Gesso 

 

O gesso é um dos mais antigos materiais de construção utilizado pelo homem, já que 

possui facilidade de obtenção (ANTUNES, 1999). Trata-se de um aglomerante mineral obtidos 
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pela calcinação do gipso, um minério constituído essencialmente de gipsita (CaSO4.2H2O). O 

gesso de construção tem como seu principal constituinte o hemihidrato (CaSO4.1/2H2O), o qual 

em contato com a água, se hidrata formando, novamente, o di-hidrato ou gipsita (CaSO4.2H2O) 

(JOHN; CINCOTTO, 2007). 

Este material é considerado um ligante menos agressivo ao ambiente do que o cimento 

Portland, porque em seu processo de fabricação o gasto energético é menor. Com a temperatura 

em torno de 150ºC, é possível desidratar parcialmente a gipsita e obter o hemidrato, enquanto 

para a produção do cimento Portland, o clínquer é calcinado em temperaturas que chegam a 

1200ºC, liberando grande quantidade de gás carbônico na atmosfera (OLIVEIRA, 2009). 

Este material é encontrado no mercado como um pó branco de elevada finura, cuja 

massa unitária varia de 0,70g/cm
3 

a 1,00g/cm
3
, diminuindo com o grau da finura. Sua massa 

específica aparente é de cerca de 2,7g/cm
3 

(MILITO, 2001). 

As propriedades físicas e mecânicas do gesso, no estado endurecido, são influenciadas 

diretamente pela formação de sua microestrutura, em particular, pela porosidade e pela forma 

de entrelaçamento dos cristais (MIKHAIL; MALEK, 1971 apud LEWRY; WILLIAMSON, 

1994b apud MEIRELES, 2014).  

 A forma do cristal influencia as propriedades mecânicas da pasta endurecida. Os cristais 

do dihidrato têm a forma de agulhas e apresentam um bom intertravamento. A presença de 

impurezas e controladores de pega ocasiona mudanças em sua forma, diminuindo suas 

propriedades mecânicas (MURAT et al. 1975 apud HINCAPIE; CINCOTTO, 1997). A 

estrutura de agulhas entrelaçadas é originada por núcleos de cristalização que geram os 

formatos aciculares (agulhas), formando uma estrutura mais compacta, quando ocorre o 

endurecimento das pastas. Dessa forma, as agulhas de dihidrato agrupam-se radialmente em 

torno de um ponto (SINGH; MIDDENDORF, 2007). 

Segundo Bardella (2011) as vantagens da aplicação do gesso na construção civil são o 

seu bom desempenho, a fácil aplicação e o seu acabamento liso. Sua principal desvantagem é a 

sua incapacidade de se manter intacto após o seu endurecimento, quando em contato com a 

água, o que exige atenção especial quanto aos ambientes em que será aplicado.  

Conforme cita Pazmino (2015), o produto quando colocado no mercado pode auxiliar 

na tomada de decisões e permite identificar aquele que tem melhores características, vendo o 

que o consumidor ou usuário valoriza. Diante dos materiais discutidos segue abaixo o quadro 

resumo (Quadro 2) de forma ilustrativa e comparativa destes tipos de revestimentos. O quadro 

foi desenvolvido com base em dados coletados no site da Leroy Merlin. 
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Quadro 2 - Análise dos tipos de revestimentos 

 

Produto Descrição do Produto Imagens 

Madeira 

Aplicação: Interna 

Uso: piso e parede 

Cor: natural da madeira.  

Pode ser feito relevo 

Valor: R$ 329 o m² 

  

Pedras Naturas 

Aplicação: Externa (granito) 

e Interna (mármore) 

Uso: piso e parede 

Cor: natural da pedra 

Valor: R$ 400 – R$ 644 m2 

 

Cerâmica 

Aplicação: Externa e Interna 

Uso: piso e parede 

Cor: Variadas 

Valor: R$ 89 - R$ 1580 m2 

 

Cimentício 

Aplicação: Externa e Interna 

Uso: piso e parede 

Cor: neutras, escala de cinza 

Valor: R$ 43 - R$ 128 o m² 
 

Gesso 

Aplicação: Interna 

Uso: Parede 

Cor: branca 

Valor: R$ 30 - R$ 160 o m²   

 

Papel de Parede 

Aplicação: Interna 

Uso: Parede 

Core: Variadas 

Sem relevo 

Valor: R$ 11,5 - R$ 102 m2  
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

2.2 PROBLEMA 

 

A indústria da construção civil tem empregado cimento Portland como material básico 

há séculos, porém há diversos impactos ambientais associados à fabricação do cimento 

Portland, que vão desde a extração de matéria-prima até o macroimpacto gerado na fase de 
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clinquerização, com emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono 

(CO2). O gesso é um material que apresenta um potencial ecológico e que já vem sendo 

estudado há décadas. Em virtude de ser um aglomerante menos agressivo ao meio ambiente e o 

seu processo produtivo envolver baixo custo quando comparado ao cimento Portland, seu uso 

deve ser incentivado e novas aplicações estudadas (MEIRELES, 2014). 

Desta forma, foi detectado que os revestimentos cimentícios além de apresentarem alta 

densidade e grandes intervalos de tempo para desmolde, que maximizam o custo associado, seu 

processo produtivo agride mais o meio ambiente do que o gesso. Com isto, foi visto uma janela 

de oportunidade para o uso de revestimentos à base de gesso, tendo como principais objetivos a 

redução dos custos do processo e tornar o produto mais sustentável. Apesar dos revestimentos 

cimentícios apresentarem boa resistência mecânica, buscou-se desenvolver neste trabalho 

revestimentos com formulações à base de gesso para tornar o produto competitivo em relação 

aos revestimentos cimentícios tanto pela qualidade técnica, como pelo valor associado ao 

produto final. 

2.3 SOLUÇÃO 

 

Para a solução do problema buscou-se desenvolver um produto com elevada eficiência 

tecnológica. O objetivo foi desenvolver revestimentos com propriedades mecânicas elevadas, 

tendo menor agressão ao meio ambiente possível.  

O gesso foi a matéria-prima escolhida, pois trata-se de um material que apresenta um 

processo de produção mais sustentável do que o processo do cimento e que já vem sendo 

estudado há décadas. O gesso pode ser considerado um ligante menos agressivo ao ambiente do 

que o cimento Portland, porque em seu processo de fabricação o gasto energético é menor.  

Em virtude de o gesso ser um aglomerante menos agressivo ao meio ambiente e o seu 

processo produtivo envolver baixo custo quando comparado ao cimento Portland, seu uso pode 

ser indicado com o objetivo de alcançar vantagens competitivas no mercado. 

O gesso é obtido a partir da desidratação parcial do mineral gipsita, sob a ação do calor 

(em torno de 160
o
C), originando um semi-hidrato (CaSO4 .½H2O). A gipsita tem dureza 2 na 

escala de Mohs, densidade 2,35 g/cm
3
., índice de refração 1,53, é bastante solúvel e sua cor é 

variável entre incolor, branca, cinza, amarronzada, a depender das impurezas contidas nos 

cristais. Os termos “gipsita”, “gipso” e “gesso”, são frequentemente usados como sinônimos. 

Todavia, a denominação gipsita é reconhecidamente a mais adequada ao mineral em estado 

natural, enquanto gesso é o termo mais apropriado para designar o produto calcinado (BRASIL, 

2001).  
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As vantagens da aplicação do gesso na construção civil são o seu bom desempenho, a 

fácil aplicação e o seu acabamento liso. Sua principal desvantagem é a sua resistência após o 

seu endurecimento, quando em contato com a água, o que exige atenção especial quanto aos 

ambientes em que será aplicado (BARDELLA, 2011).  

De acordo com dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foram 

produzidas 150 milhões de toneladas por ano de gipsita bruta no mundo no ano de 2012, sendo 

mais de 3,7 milhões de toneladas, produzidas no Brasil (BRASIL, 2013). 

No Brasil, as principais reservas de gipsita natural ocorrem associadas às bacias 

sedimentares: Amazônica (Amazonas e Pará); do Parnaíba (Maranhão e Tocantins); Potiguar 

(Rio Grande do Norte); do Araripe (Piauí, Ceará e Pernambuco); e do Recôncavo (Bahia) 

(MEIRELLES, 2014).  

Para aprimoramento da resistência mecânica do produto, foi estudada a adição no gesso 

do cimento Portland de alta resistência inicial (CP V ARI), o cimento classe G e a cinza da 

casca de arroz. 

O cimento de alta resistência inicial, como o próprio nome sugere, apresenta um ganho 

de resistência nas primeiras idades superior à resistência do cimento convencional. Estas 

características decorrem, principalmente da dosagem diferenciada de calcário e argila em sua 

composição, bem como, devido à sua elevada finura, alcançada com um maior tempo de 

moagem e que otimiza as reações de hidratação. O uso do CP V ARI é largamente difundido na 

produção de artefatos de rápida desforma, concretos protendidos e pisos industriais 

(AVELINO, 2011). 

O outro cimento utilizado para desenvolvimento do produto foi o cimento classe G. De 

acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2002) trata-se de um tipo de 

cimento de aplicação bastante específica em poços de perfuração de petróleo. O consumo desse 

tipo de cimento é pouco expressivo quando comparado ao dos outros tipos de cimentos 

normalizados no País. Este cimento é regulamentado pela NBR 9831 (ABNT, 2008) e na sua 

composição não se observam outros componentes além do clínquer e do gesso para retardar o 

tempo de pega. No processo de fabricação são tomadas precauções para garantir que o produto 

conserve as propriedades reológicas para a condição de pressão e temperatura elevadas.  

A Cinza da Casca de Arroz que também foi utilizada como matéria-prima para testar 

formulações para o desenvolvimento do revestimento, é proveniente da casca de arroz gerada em grande 

quantidade quando o arroz é beneficiado. O aproveitamento da casca como combustível já é uma 

prática comum, porém o resíduo cinza de casca de arroz (CCA), ainda é depositado a céu 

aberto, demonstrando uma prática que contribui com as crescente preocupações ambientalistas 

(TASHIMA, 2006).  
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A CCA tem como um dos maiores componentes químicos a sílica (SiO2) estando em 

aproximadamente 74% a 97% em sua composição e este fato independe do processo de queima 

a qual foi submetida (TASHIMA, 2006), e sua atividade pozolânica está diretamente 

relacionada com o processo de combustão da casca.  

Souza (2008) utilizou a cinza da casca do arroz em substituição parcial do aglomerante 

(cimento) para a confecção de argamassas, com o objetivo de melhorar as propriedades físicas 

e mecânicas.  As argamassas obtiveram comportamento mecânico superior às argamassas 

convencionais (sem CCA). De acordo com Almeida (2007), a sílica ativa age em concretos e 

argamassas de duas formas; uma delas é quimicamente através da reação pozolânica, ou seja, 

reagindo com o hidróxido de cálcio para formar os resistentes silicatos de cálcio hidratados (C-

S-H) favorecendo a resistência da pasta do cimento. A outra forma é fisicamente através do 

efeito “filler”, ou seja, de acordo com as dimensões de suas partículas, preenchendo os vazios 

da estrutura, contribuindo para melhoria da coesão e compacidade do concreto fresco e, 

também, refinando a estrutura de poros do material, agindo como ponto de nucleação dos 

compostos de hidratação do cimento. 

Desta forma, a solução indicada seria a produção de revestimentos 3d, que agregasse a 

sustentabilidade, leveza e bom acabamento do gesso, com a resistência do cimento e a atividade 

pozolânica da cinza da casca de arroz.  

2.3.1 Metodologia 

 

Neste tópico estão descritos os procedimentos experimentais utilizados na realização 

deste trabalho, abrangendo o desenvolvimento do produto, desde os materiais componentes das 

pastas até a realização dos ensaios tanto no estado fresco, quanto endurecido. 

Os principais testes tecnológicos que foram realizados foram ensaio de compressão, 

flexão três pontos, absorção de água e durabilidade (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma da metodologia adotada 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Autoria própria, 2019 

 

2.3.1.1 Formulação 

 

O gesso utilizado neste estudo foi o gesso lento para revestimento e sua composição 

química, descrita na embalagem, contém: Sulfato de cálcio hemidratado (CaS04.1/2H20), 
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impurezas em teor menor de 2%: (carbonato de cálcio e de magnésio, argilominerais e sais 

solúveis), de acordo com NBR 13207(ABNT, 2017). 

O cimento Portland utilizado para teste foi o cimento para poços petrolíferos (CPP) e o 

Cimento Portland de Alta Resistência Inicial CP- V ARI. O CPP é regulamentado pela NBR 

9831 (ABNT, 2006) e na sua composição não se observam outros componentes além do 

clínquer e do gesso. Esses cimentos devem fornecer uma melhor uniformidade, propriedades 

físicas e químicas mais controladas, maior compatibilidade com aditivos e melhor estabilidade 

no armazenamento, a fim de conservar propriedades como a capacidade de suportar altas 

temperaturas e pressão, e resistência a ambientes corrosivos. Por sua vez o CP-V é normatizado 

pela NBR 5733 (ABNT, 1991) e se caracteriza pela alta reatividade nas primeiras horas de 

aplicação, fazendo com que atinja resistências elevadas em um curto intervalo de tempo. É 

muito utilizado em obras industriais que exigem um tempo de desforma menor. 

 

2.3.1.2 Preparação da pasta 

 

Em todos os ensaios as pastas foram preparadas de forma adaptada à norma NBR 12128 

(1991) Gesso para Construção: Determinação das propriedades físicas da pasta. A norma foi 

adaptada devido a não-existência de norma brasileira que regulamente o processo de fabricação 

de revestimentos 3d à base de gesso. 

 Foi tomada uma quantidade de amostra de 500 g que foi polvilhada durante 1min sobre 

a água, com dispersante a base de carboxilato. O dispersante promove a separação uniforme de 

partículas sólidas, sendo usado para dar maior fluidez à pasta, aumentando o tempo de trabalho 

com ela.  A massa ficou em repouso durante 1 min (correspondente ao período de dissolução 

do hemihidrato) e, em seguida, foi misturada por 1 minuto a fim de obter uma pasta uniforme. 

Após misturada, a pasta foi transferida imediatamente para o molde, e após desmoldados foram 

realizados testes de resistências havendo refinamento dos resultados a partir de cada etapa, 

conforme pode ser visto no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 – Composição das formulações dos corpos de provas para ensaio de resistência 

N
O  

C.P's Idade NO  C.P's Idade

1 100% Gesso 100% 0% 0% 3 24 horas - -

2 G90_CPV10 90% 10% 0% 3 24 horas - -

3 G80_CPV20 80% 20% 0% 3 24 horas - -

4 G70_CPV30 70% 30% 0% 3 24 horas - -

5 G60_CPV40 60% 40% 0% 3 24 horas - -

6 G50_CPV50 50% 50% 0% 3 24 horas - -

7 G90_CG10 90% 10% 0% 3 24 horas 3 24 horas

8 G80_CG20 80% 20% 0% 3 24 horas 3 24 horas

9 G70_CG30 70% 30% 0% 3 24 horas 3 24 horas

10 G90_CG10_CCA5 90% 10% 5% 3 24 horas 3 24 horas

11 G80_CG20_CCA5 80% 20% 5% 3 24 horas - -

12 G70_CG30_CCA5 70% 30% 5% 3 24 horas - -

LEGENDA: G: Gesso; C: Cimento; CCA: Cinza da Casca de Arroz; CPV: Cimento Portland V (Alta Resistencia 

Incial); CG: Cimento Classe G

Compressão Flexão
Exp Nomenclatura G CCAC

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

A primeira fase do desenvolvimento do produto foi uma avaliação do comportamento 

da pasta de gesso quando submetida a ensaio de compressão com adição de 0 a 50% de cimento 

CP-V. Em seguida foram selecionadas as porcentagens com melhor desempenho no ensaio para 

avaliar a influência sob este mesmo esforço, com adição do cimento tipo classe G (10 a 30%) e 

da cinza da casca de arroz (5%). O ensaio de flexão em 3 pontos foi realizado apenas para as 

composições que apresentaram maiores resultados de resistência a compressão em Mpa; foram 

elas: as composições com porcentagens de 10 a 30% do cimento classe G e com a adição de 5% 

de cinza da casa de arroz e 10% de cimento. Nos ensaios posteriores, para teste de absorção de 

água e aplicação em ambiente externo, foi escolhida a formulação com 10% cimento para 

pintura e testes com aplicação de resina acrílica-estirenada (copolímero acrílico em emulsão 

aquosa). Esta escolha teve como objetivo a minimização de custos, uma vez que a adição de 

10% cimento já atendia ás demandas. 

 

2.3.1.3 Ensaios das propriedades físicas e mecânicas da pasta 

 

a) Resistência Compressão 

 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado segundo a NBR 12129 (ABNT, 

2017) Gesso para construção - Determinação das propriedades mecânicas. Para cada ensaio 

foram moldados três corpos de prova cúbicos de 50,0 mm de aresta e após a desmoldagem, 
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todos os corpos de prova tiveram suas arestas medidas. O ensaio consiste em uma aplicação de 

carga contínua até que ocorra a ruptura do corpo de prova numa razão de 250N/s a 750N/s. 

Anotadas todas as cargas de rupturas de uma mesma série, a resistência à compressão 

corresponde então à razão entre a média das cargas e a área da seção transversal de aplicação 

da carga. O resultado final foi obtido através da média da resistência das triplicatas em 

megaPascal (Mpa). 

 

b) Resistência Flexão 3 pontos 

 

O ensaio de resistência à flexão foi realizado com adaptações à norma NBR 13818 

(ABNT, 1997) que trata da Especificação e Métodos de Ensaio para Placas Cerâmicas para 

Revestimento. Neste ensaio, três corpos de prova prismáticos com medidas 150x50x50cm para 

cada formulação foram colocados sobre apoios e a força foi aplicada de maneira gradativa no 

centro da placa equidistantes dos dois apoios. 

c) Absorção de água 

 

Os testes de absorção de água foram realizados a partir da Norma NBR 8947 (ABNT, 

1985) para telha cerâmica, adaptada para aplicação em compósitos de gesso. Foram retirados 

dos corpos de prova, o pó e outras partículas soltas. Os corpos de prova foram secos em estufa 

a 40 ± 5 ºC por 20 horas para estabilização da massa. Ao ser retirado da estufa, o revestimento 

foi pesado com aproximação de +/- 1 g, obtendo assim a massa do revestimento, (Ms) em 

gramas.  

Em seguida emergiu-se o corpo-de-prova em um recipiente com água durante 2h, 

mantendo-o sempre a superfície em 3d que ficará exposta ao ambiente quando aplicada, coberta 

pela água. Após 2 horas, foi retirado com um pano úmido o excesso de água da superfície do 

corpo de prova e foi medida sua massa com aproximação de +/- 1 g. Obteve-se assim a massa 

do revestimento em estado saturado de água, (Mn), em gramas.  

A absorção de água (AA) expressa percentualmente, é o quociente entre a massa de 

água absorvida pelo corpo de prova saturado de água e a massa do revestimento 3d calculado 

em porcentagem pela equação 1 a seguir, sendo AA a absorção de água, Mn a massa em estado 

saturado de água e Ms a massa do revestimento. 

                                          

                        

                                        

                                                          (1) 
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 Este procedimento foi utilizado devido a não-existência de norma brasileira que 

regulamente o ensaio de absorção de água por imersão total em pastas gesso. 

d) Aplicação em ambiente externo 

 

Os revestimentos foram aplicados na parede com argamassa em ambiente externo, no 

município de Extremoz-RN, sendo expostos a sol e chuva, sendo monitorado o seu aspecto 

visual durante um período de 90 dias para fins deste trabalho. As peças permanecerão durante 

um ano aplicadas para continuidade da análise.  

Foram então dispostas na parede em ambiente externo as placas desenvolvidas para a 

proposta comercial, correspondente a formulações G90_CG10 com adição de resina e tinta por 

meio de jateamento. Também foi aplicada na parede externa placas 100% gesso para efeito 

comparativo. 

2.3.1.4 Ensaios de caracterização 

a) Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

 As análises térmicas foram representadas por duas técnicas: Análise termogravimétrica 

(TG) e Análise térmica diferencial (DTG). 

 Este procedimento foi realizado com o objetivo de analisar os eventos térmicos que 

ocorrem na amostra e obter informações sobre composição e estabilidade tanto da amostra 

inicial como dos produtos que podem ser formados, uma vez que a termogravimetria (TG) 

consiste em aquecer (ou resfriar) uma amostra a uma taxa relativamente constante e medir a 

variação da sua massa. A partir da curva TG é obtida a curva DTG, que é a derivada primeira 

da curva TG em função do tempo ou da temperatura. A DTG substitui os degraus da TG por 

picos que delimitam áreas proporcionais a variação de massa decorrente do aquecimento da 

amostra (CANUT, 2006). 

 Para a análise foram feitas amostras com as formulações correspondentes a 100% gesso, 

G90_CG10 e G90_CG10_CCA5. As amostras foram submetidas a uma razão de aquecimento 

de 10 
o
C/min

-1 
em atmosfera de N2 até 800 

o
C.  O equipamento utilizado foi um sistema de 

balança do tipo TG/DTA simultâneo, modelo NETZSCH TG 209F1 Libra 

b) Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada para observar a 

microestrutura das pastas estudadas, por meio da incidência de um feixe fino de elétrons de alta 

energia na superfície da amostra. A interação entre estes elétrons e a amostra em análise gera 
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uma variedade de sinais, os quais são coletados por um detector que converte estes sinais em 

imagem (SKOOGY et al., 1998). 

 As morfologias das amostras 100% gesso, G90_CG10 e G90_CG10_CCA5 foram 

observadas através de micrografias obtidas em um microscópio eletrônico de varredura de 

bancada da marca Shimadzu modelo HITACHI, no Laboratório de Microscopia/DEMAT da 

UFRN.  

c) Difração de raios X (DRX) 

 

 As análises de raios X pelo método do pó foram realizadas em um difratômetro Eco D8 

Advance da marca Bruker, com tubo de cobre (λ = 1,5418Å). A varredura foi realizada com 

valores de 2θ entre 7 a 70
o
. Esta técnica foi utilizada nas misturas 100% gesso, G90_CG10 e 

G90_CG10_CCA5 para avaliar as fases cristalinas que as compõem. Cumpre salientar que a 

análise dos difratogramas será qualitativa, com a indicação dos compostos mais prováveis 

presentes nas misturas.  

2.3.2 Resultados 

 

2.3.2.1 Ensaios das propriedades físicas e mecânicas da pasta 

a) Resistência Compressão 

Primeiramente foram realizados testes nos corpos de prova com adição de 0 até 50% de 

cimento CP-V no gesso, com idade 24h para estudo da influência do cimento na resistência à 

compressão do gesso (Figura 2). Nestes ensaios, a média das resistências das triplicatas foi 

superior para as composições que contiveram adição de 10 e 20% de cimento Portland. 

Figura 2 – Resultado primeiro ensaio resistência à compressão 

 
                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Para o segundo ensaio de resistência à compressão, foi testado o cimento classe G, tendo sido 

registrada uma melhora na tensão média em relação ao CP V. Também verificou-se que a adição de 

cinza da casca de arroz (CCA) provoca ganho na resistência (figura 3).  

 

Figura 3 - Resultado do segundo ensaio resistência à compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Dentre as formulações testadas, aquelas referentes a G90_CG10 e com adição de 5% de CCA e 

10% de cimento foram as que apresentaram melhores resultados. Houve um aumento na resistência em 

57,9% em relação ao corpo de prova com 100% gesso. 

 

b) Resistência Flexão 3 pontos 

 

As composições que apresentaram os melhores resultados do ensaio de resistência a compressão 

foram submetidos ao ensaio de flexão 3 de pontos (Figura 4).  

 

Figura 4 – Ensaio resistência à flexão 

 
                      Fonte: Dados da pesquia, 2018. 
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Para este tipo de esforço, a adição da casca da cinza de arroz não trouxe diferencial 

significativo, uma vez que obteve-se praticamente o mesmo módulo de resistência à flexão (MRF) 

quando não adicionado a cinza, ou seja, somente adicionando 10% de cimento ao gesso. O maior 

módulo foi para a adição de 20% de cimento, o qual alcançou 8,3 MPa. 

c) Absorção de água 

 

Através do ensaio de absorção de água foi possível verificar que as formulações tiveram 

efeito referente à quantidade de água absorvida pela placa, diminuindo assim o fator AA como 

pode ser visto no Quadro 4.  

Quadro 4 – Resultado ensaio absorção de água 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A composição resina com hidrofugante foi a placa que menos absorveu água durante o 

tempo de ensaio, resultando em uma redução de aproximadamente 32% em relação a placa 

100% gesso. 

d) Aplicação em ambiente externo 

 

Através desta análise foi possível identificar que os revestimentos compostos com 

100% de gesso fraturaram neste período, enquanto os revestimentos com as formulações 

desenvolvidas se mantiveram sem trincas. Com 60 dias corridos foi verificada a presença de 

porosidade e trincas nas peças 100% gesso, ao fim dos 90 dias esta porosidade aumentou 

significativamente (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mn Ms AA

100% gesso 1978,57 1593,9 24%

Gesso+cimento 2102 1723,8 22%

Jateamento de resina 2098,76 1767 19%

Mergulho na resina 1849,1 1544,91 20%

Resina com hidrofugante 2014,43 1702,5 18%
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Figura 5- Evolução Revestimento flor com composição 100% gesso 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

As peças com formulação G90_CG10 com adição de resina e tinta permaneceram sem 

presença de porosidade durante o tempo em estudo. Porém observou-se a presença de bolhas na 

superfície para alguns casos (Figura 6), que devem ser estudadas futuramente para serem 

evitadas. Provavelmente, as bolhas surgiram devido a presença de umidade entre a camada de 

tinta e o revestimento.  

 

Figura 6- Evolução Revestimento flor azul com composição G90_CG10 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

As bolhas não foram observadas no revestimento quadrado areia (Figura 7), ou seja, 

esse revestimento permaneceu inalterado por todos os 90 dias em que os revestimentos 

estiveram aplicados em ambiente externo para estudo. 

 

 

 

 

 

 

30 dias 60 dias 90 dias 

30 dias 60 dias 90 dias 
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Figura 7- Evolução Revestimento quadrado areia com composição G90_CG10 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

2.3.2.2 Ensaios de caracterização 

a) Análise termogravimétrica (TG/DTG)  

 

As curvas de análise termogravimétrica (TG/DTG) permitiram analisar, de forma 

quantitativa, as perdas de massa sofridas durante o processo de aquecimento. As variações de 

massa são atribuídas à perda da água de cristalização que o gesso sofre durante sua 

decomposição térmica com formação de anidrita.  

Para a composição 100% gesso, como pode ser visto no Figura 8, compreende-se que a 

etapa de decomposição térmica ocorrida entre 150 a 200
o
C, está relacionada com a liberação da 

água de cristalização dos produtos hidratados.  

 

Figura 8- Curvas de TG/DTG para composição 100% gesso 

 
                                               Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

30 dias 60 dias 90 dias 
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A liberação de água de cristalização mostra a transformação do hemidrato em anidrita. 

A anidrita é instável e altamente reativa. Sua reversão em hemihidrato é bastante rápida. Ela 

reage com a própria umidade do ar. A outra etapa de decomposição térmica está relacionada à 

liberação do carbono presente no material que ocorreu entre 650 e 750 
o
C. As reações estão 

representadas no quadro 5. 

 
Quadro 5 - Reações químicas  

 Reação Temperatura 

(
o
C) 

I CaSO4.0,5H2O     CaSO4.εH2O + (0,5-ε)H2O 
vapor

 150 e 200  

II Liberação do carbono 650 e 750  

           Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Na mistura de gesso e cimento (Figura 9), observa-se que a mistura apresentou uma 

variação referente ao início do desprendimento da água do hidróxido de cálcio situada entre 

400 e 500 ºC. A variação seguinte corresponde à decomposição da fase carbonática presente no 

material. Por isso uma maior perda de massa é encontrada na pasta com cimento devido a fase 

C-S-H quando comparada com o gesso puro. 

 

Figura 9- Curvas de TG/DTG para composição G90_CG10  

 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Para a composição G90_CG10_CCA5 a análise térmica mostrou entre 100 e 200 ºC, a 

liberação de água; entre 400 e 500 ºC, o desprendimento da água do hidróxido de cálcio e a 

última variação, entre 700 e 800 ºC, correspondente a liberação do CO2 (Figura 10).  
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Figura 10- Curvas de TG/DTG para composição G90_CG10_CCA5 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Comparando as misturas de gesso e cimento com as de gesso, cimento e CCA foi 

possível verificar a atividade pozolânica pela diminuição do pico referente ao desprendimento 

da água do hidróxido de cálcio, representando o consumo deste composto através da sílica ativa 

presente na composição do CCA. 

b) Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens adquiridas via MEV para a composição de gesso puro mostram uma 

estrutura cristalina constituída por cristais morfologicamente grossos, curtos e fraturados, o que 

reduz a resistência mecânica final do material (Figura 11).  

Figura 11- Micrografia para composição 100% gesso (2000x) 

 
                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Na mistura de gesso e cimento (G90_CG10), os cristais apresentaram um formato mais 

esférico com uma granulometria mais definida do que a composição 100% gesso (Figura 12).  

 

Figura 12 - Micrografia G90_CG10 (2000x) 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Provavelmente, para esta composição ocorreu o mesmo que Camarini e De Milito 

(2011) constataram em seu trabalho: a estrutura da pasta referente à mistura gesso com cimento 

mostra que os cristais de dihidrato do gesso são englobados por produtos de hidratação de 

cimento, diminuindo os espaços vazios, tornando a estrutura mais forte resistente à água. 

A cinza da casca de arroz empregada junto à mistura de gesso com cimento apresentou 

aglomerados entrelaçados na estrutura da mistura em todo o perímetro (Figura 13).  
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Figura 13 - Micrografia 90G_CG10_CCA5 (2000x) 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Possivelmente a CCA consumiu o excesso de água da pasta nas regiões próximas ao 

agregado e por isso houve aumento na resistência sua resistência mecânica, uma vez que a água 

confinada entre os cristais do gesso foi minimizada possibilitando maior desenvolvimento dos 

cristais. 

 

c) Difração de raios X (DRX) 

 

Na figura 14 observa-se o difratograma da pasta 100% gesso no qual observou-se uma 

alta incidência de gipsita (CaSO4.2H2O) e uma pequena incidência de anidrita (CaSO4) que é o 

sulfato de cálcio na forma desidratada. Os picos referentes a esta fase possuem menor 

intensidade, confirmando a predominância da fase referente a gipsita. 
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Figura 14- Difratograma para composição 100% gesso 

 
                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No difratograma apresentado na figura 15 da pasta gesso/cimento ocorreu a presença da 

gipsita, sendo a estrutura referente à fase cristalina do gesso e foram detectadas as fases 

etringita (C6AS3H32) e portlandita Ca(OH)2 referente às fases cristalinas do cimento.  Tanto a 

etringita como a portlandita correspondem a fases porosas de baixa resistência mecânica. 

 

Figura 15 - Difratograma G90_CG10 

 
                                        Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 



43 

 

Analisando o diagrama obtido na difração de raio-x para a mistura gesso/cimento/cinza 

(Figura 16) foi possível identificar além da fase gipsita do gesso, a portlandita e etringita do 

cimento e o óxido de silício proveniente do uso da cinza da casca de arroz nesta composição. 

Observou-se que a adição de CCA na mistura reduz o pico da portlandita, indicando que 

possivelmente a cinza reagiu com a portlandita produzindo silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

mostrando assim o efeito pozolânico da cinza da casca de arroz na mistura. 

 

Figura 16 - Difratograma 90% gesso, 10% cimento e 5% CCA 

 
                                     Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A fase C-S-H não é identificada na análise, pois se trata de uma fase amorfa. C-S-H é 

unida por ligações de van der Waals e é uma fase característica de excelente resistência 

mecânica e quimicamente estável. 
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3 
O NEGÓCIO 

 

Este capítulo apresentará a proposta de valor desenvolvida, vantagem diferencial do 

produto desenvolvido, canais de comercialização, métricas estabelecidas, fontes de receitas e 

segmento de cliente. Nesta seção foi apresentada o estudo de mercado, além de apresentar a 

análise de viabilidade econômica e financeira, depois de ter-se comprovado a viabilidade 

tecnológica do produto no capítulo anterior. 

 

3.1 PROPOSTA DE VALOR 

 

Propõe-se inovar por meio do desenvolvimento de um revestimento a base de gesso 

com qualidade técnica e em sinergia com a natureza. Propõe-se futuramente uma spin-off em 

que se tem como empresa mãe a S BRASIL EMPREENDIMENTOS. O spin-off atuará no setor 

de indústria, uma vez que transforma matérias-primas em revestimento cimentício (produtos 

acabados), com auxílio de máquinas ou manualmente. 

Spin-off é o processo de criação de uma instituição a partir de outra já existente. Este 

método tem o objetivo de tornar uma organização mais enxuta e, também, é uma forma de 

exploração de novas oportunidades (CONSTANTE ET AL, 2014). Trata-se de uma conjuntura 

em que a própria organização (chamada empresa “mãe”), toma a decisão de abrir uma nova 

empresa, seja para fins de reestruturação, seja para exploração de novas oportunidades 

(FILION, 2002). As empresas spin-off surgem então como alternativa para as chamadas 

empresas “mãe”, com o objetivo de agregar valor e aumentar a competitividade (FERRAZ; 

MONTEIRO; RIBEIRO, 2016). 

No que tange aos benefícios econômicos, o processo do spin-off é apontado com uma 

das melhores estratégias para fomentar o empreendedorismo (ITURRIAGA; CRUZ, 2008). 

Este fato pode ser justificado à medida que as pesquisas revelam que esses novos modelos de 

negócio combinam alto crescimento, com taxas de mortalidade mais baixas que as empresas 

tradicionais (TUBKE, 2005). 

 Luc et al (2002) apresentam os impactos positivos para a empresa-mãe, destacando o 

maior foco na atividade principal, extensão das linhas oferecidas, exploração de novos 

mercados, crescimento do poder de barganha com fornecedores, preservação do emprego, 
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atração de talentos e valorização da imagem. Por outro lado, para os spin-offs as principais 

vantagens são: compartilhamento dos riscos, relação de exclusividade com fornecedor, 

empréstimos financeiros e facilidade no pagamento, conselhos sobre a gestão do negócio, 

acesso aos recursos necessários para seu desenvolvimento, acesso à informação estratégica e de 

concorrência, aprendizagem rápida em matéria de métodos e procedimentos, limiar de 

rentabilidade atingido mais rapidamente. 

Segundo Santos e Teixeira (2012) os spin-offs necessitam do relacionamento com a 

organização-mãe para conseguirem gerar valor para a nova empresa e para a sociedade. Tal 

relacionamento pode conter vários graus de compartilhamento de recursos entre as duas 

entidades. Clarysse et al. (2005) explicam que as organizações-mãe desempenham o papel de 

incubadora semelhante ao que ocorre na formação de startup. Na incubadora, a principal 

função é fornecer apoio técnico e diversos outros recursos necessários para o fortalecimento 

das empresas nascentes. 

Desta forma, a organização-mãe tem papel decisivo nos rumos da empresa derivada, 

desde o apoio às atividades operacionais e técnicas, passando por conselhos na gestão do 

negócio e até apoio financeiro. Este relacionamento entre organização-mãe com os spin-offs 

pode ser categorizado como formal e informal, sendo formal quando há registros das atividades 

e informal, quando não há. Quanto às formas de controle, é possível classificar em spin-off 

amigável, quando há o consentimento da organização-mãe e spin-off hostil, quando ocorre sem 

o consentimento da organização-mãe (COZZI et al., 2008). 

A proposta de valor foi construída a partir do desenvolvimento desta spin-off, com o 

objetivo de manter uma relação de confiança com o consumidor e a partir de planejamento, 

criatividade e olhar atento às tendências do mercado, garantir para o mercado um produto de 

qualidade, inovador e com ética.  

A meta é se destacar no mercado de revestimentos 3d. Para tanto, além de estabelecer 

uma relação de confiança com os clientes, propõe-se a manter os colaboradores sempre 

motivados a fazer um trabalho que seja reconhecido por toda sociedade e estabelecer uma 

relação de respeito e comprometimento com os fornecedores.  

3.2 VANTAGEM DIFERENCIAL 

 

Como vantagem diferencial proposto neste modelo de negócio a nova gestora de 

inovação da spin-off assegura a expertise de todo processo, incluindo as formulações, o design 

inovador dos revestimentos, a gestão de produção e entrega, embasada em estudos recentes da 
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nova tendência do empreendedorismo inovador, obtido na inPACTA-UFRN (onde está 

incubada) e no programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação (stricto sensu). 

  O diferencial competitivo é apresentado por meio de processos e do relacionamento 

com o cliente. Os revestimentos 3d desenvolvidos são únicos e passíveis de conquistar e 

fidelizar a clientela. Ter a inovação no sangue da empresa também é uma forma de manter um 

diferencial competitivo, pois a partir do momento em que o cliente enxergar valor em algo que 

só a empresa pode produzir, eles irão ter uma relação de confiança com a marca. 

3.3 MÉTRICAS 

 

O negócio consta em oferecer ao mercado, produtos de revestimentos 3d artesanais, 

trazendo ao mercado um novo conceito de revestimento. O foco é oferecer qualidade, 

versatilidade de uso e design inovador, qualidade técnica e valor agregado. 

Para início do negócio pretende-se fazer uma coleção com quatro modelos 

diferenciados, para aplicação em, no mínimo 20 casas da S BRASIL EMPREENDIMENTOS 

com realização para seis meses a partir da data do contrato (Anexo A). 

A proposta é fabricar e aplicar revestimentos 3d com objetivo de agregar mais valor a 

estas casas e aumentar o nível de satisfação dos clientes com elas. A responsabilidade será 

entregar aproximadamente 8m
2
 de revestimentos 3d à base de gesso com qualidade técnica, 

sendo aplicado na fase de acabamento da casa. 

Para realização da proposta foram apresentados quatro modelos diferenciados com 

aplicação da formulação desenvolvida durante este trabalho e design inovador, com uso de 

cores e formatos 3d como pode ser visto das Figuras 17 a 20. 
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Figura 17 – Revestimento flor azul 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 

Figura 18 – Revestimento quadrados areia 

 
                                  Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 19 – Revestimento hexagonal preto, cinza e branco 

 
           Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Revestimento triângulo lilás e branco 

 
                     Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 



49 

 

 

3.4 MERCADO 

 

Nesta seção serão abordados os blocos do Lean Canvas referentes ao mercado, ou seja, 

serão discutidos dados e informações sobre canais de comercialização, segmentos de clientes e 

receitas. O objetivo principal desta análise de mercado é conhecer nossos clientes potenciais, 

fornecedores e concorrentes, destacando custos, receitas, e possibilidades de comercialização 

do produto desenvolvido. 

Ao conhecer o perfil do cliente espera-se obter informações qualitativas sobre estilo de 

vida, características comportamentais, hábitos de consumo, escolaridade, renda, dentre outros. 

Buscou também detectar novas tendências, avaliar a performance do produto ofertado e 

serviços, além de identificar a que preços esses produtos poderão ser vendidos. 

Teve-se também como objetivo desta metodologia, perceber a estratégia dos 

concorrentes e observar seus pontos fortes e fracos, além de analisar os fornecedores e as 

empresas que fornecem produtos e serviços: sistema de vendas e distribuição, políticas de 

preços e qualidade dos produtos e serviços.  

3.4.1 Metodologia – Análise de Mercado 

 

As informações necessárias para o desenvolvimento desta metodologia foram obtidas 

pela coleta de dados primários e de dados secundários. Os tópicos referentes a canais de 

comercialização, segmentos de clientes e receita foram realizados através de dados secundários, 

os quais foram obtidos por meio da busca em banco de dados, revistas, artigos, livros, internet e 

outras fontes de informações deste tipo. 

Para levantar os dados primários, foram utilizados métodos de entrevista por meio de 

questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas, análise documental e 

levantamento de dados de fontes, direcionadas aos clientes, concorrentes e fornecedores. A 

estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o estudo de multicaso. Conforme Yin (2001), 

o estudo de caso é uma investigação empírica, que trata de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real. A escolha deste método se deu pela busca do conhecimento 

detalhado das necessidades e dos desejos diferenciados dos consumidores em relação aos 

revestimentos, da percepção da estratégia dos concorrentes e da análise dos fornecedores. 
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3.4.1.1 Clientes 

 

A pesquisa utilizou o método de levantamento de dados descritivos, através de 

questionários estruturados (Apêndice A), contendo questões abertas e fechadas, que foram 

direcionados por meio de formulário eletrônico e aplicados durante o período de 30 dias, no 

mês de julho de 2018. Foi escolhida a pesquisa quantitativa, por ser apropriada para medir 

opiniões, atitudes e preferências, estimar o potencial ou volume de vendas de um negócio e 

para medir o tamanho e a importância de segmentos de mercado. 

Como público-alvo, a pesquisa mercadológica buscou atingir os clientes potenciais do 

mercado de revestimento cimentício, ou seja, profissionais da área como designers, arquitetos 

que usam revestimentos em seus projetos de decoração de interiores, ou pessoas que gostam de 

decorar por conta própria seus espaços, sejam eles residências, escritórios, clínicas, entre 

outros.  

3.4.1.2 Concorrentes 

 

Por meio de visita técnica informal a três lojas de revestimento localizada em Natal-RN 

buscou-se analisar os principais fornecedores de revestimento cimentício. O objetivo foi 

identificar os principais fornecedores de revestimento da cidade, os valores dos produtos 

comercializados, qualidades e vantagens competitivas. 

3.4.1.3 Fornecedores 

 

Para catalogar fornecedores para a empresa, foi feito um levantamento pela internet e 

por indicações dos relatórios do SEBRAE, das empresas que trabalham com venda de 

maquinários, e matérias-primas essenciais para o processo de fabricação dos revestimentos 

cimentícios. Através de entrevista via telefone ou e-mail foram realizados orçamentos desses 

produtos. 

3.4.2 Resultados - Análise de Mercado 

3.4.2.1 Canais de Comercialização 

 

Existem diferentes formas de comercializar os revestimentos cimentícios, dentre elas 

tem-se interesse em comercializar em homecenters, boutiques, por meio de representantes 

comerciais e showroom. 
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Os homecenters são grandes empresas que comercializam artigos de casa e materiais de 

construção civil, como, por exemplo, a Leroy Merlin. Apresenta vantagens de ser um ponto de 

venda com grande fluxo, com possibilidade de alto volume de vendas. A divulgação pode ser 

feita pelo próprio homecenter e possui amplas condições de pagamento. Entretanto possui forte 

concorrência entre fornecedores, tem alto poder de barganha e deve-se atender a requisitos 

definidos para ser fornecedor. 

As boutiques são lojas especializadas em revestimentos que reúnem diversas marcas, 

linhas e modelos em seu espaço para comercialização. Nas boutiques há um atendimento 

especializado, com equipe com conhecimento técnico. A clientela é interessada no produto, 

mas já possuem um interesse específico. Nesse tipo de comercialização, há forte concorrência 

com produtos de outras marcas. 

O representante comercial facilitará o relacionamento com o cliente, podendo atuar na 

distribuição dos produtos de forma qualificada e eficiente. Entre suas funções estão: visitar os 

arquitetos e design de interiores, informar sobre novos produtos, identificar necessidades e 

expectativas dos clientes, fechar vendas e pedidos para a empresa representada. O representante 

pode ser estratégico, pois a partir dele é possível ter conhecimento das necessidades e anseios 

do mercado, melhorias nos produtos e principais reclamações sobre sua empresa. Por possuir 

uma parceria com arquitetos pode resultar em negócios, com a sugestão de uso dos 

revestimentos de sua empresa nos projetos e na obra. 

O uso de mídias sociais, portfólios, participação em feiras de revestimento, serão 

essenciais para manter o contato com o cliente e divulgação das novidades do empreendimento.  

3.4.2.2 Segmentos de Clientes 

 

A nova empresa no mercado de revestimento cimentícios, atuará para atender o 

mercado de consumidor final (os que buscam os revestimentos em lojas) ou parciais (os que 

desenvolvem projetos de design de interiores para os seus clientes). Para ambos os tipos de 

consumidores o objetivo é entregar como valor um produto final com design inovador e 

qualidade técnica. 

O objetivo em parceria com a S BRASIL EMPREENDIMENTOS é trazer este tipo de 

revestimento diferenciado e popularizá-lo atingindo níveis de classes sociais intermediárias, 

agregando mais valor às casas. Como pode ser visto na Tabela 1 a população no Nordeste está 

distribuída majoritariamente em classes sociais de renda mais baixa. 
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Tabela 1 - Distribuição das classes 

Classe Brasil Sudeste Sul Nordeste
Centro 

Oeste
Norte

A 2,8% 3,5% 3,4% 1,3% 4,3% 1,1%

B1 4,6% 5,6% 6,0% 2,5% 6,2% 2,1%

B2 16,4% 19,6% 20,9% 9,5% 20,3% 9,9%

C1 21,6% 24,5% 26,0% 15,9% 22,2% 16,6%

C2 26,1% 26,3% 26,8% 25,0% 27,6% 25,8%

D-E 28,5% 20,5% 16,9% 45,8% 19,4% 44,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
               Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2018. 

 

De acordo com o Anuário de Arquitetura e Urbanismo em 2016, o número de arquitetos 

e urbanistas (possíveis consumidores parciais) em atividade no Brasil chegou a 143.401. A 

maioria (60% do total) tem até 40 anos de idade. Profissionais cada vez mais jovens ganham o 

mercado a partir de 2017, sendo a maioria do sexo feminino (62,5%) (ECHEVERRIA, 2017). 

Conforme o Quadro 6 é possível identificar a maior concentração de arquitetos no Nordeste 

localizada na Bahia, Pernambuco e Ceará. Segundo Echeverria (2017) existe a proporção de 

um arquiteto para cada 3.100 habitantes no Nordeste. 

 

Quadro 6 - Ranking Arquitetos no Nordeste 

 
         Fonte: Echeverria, 2017. 

 

Também são clientes potenciais, além das médias e pequenas construtoras, os 

condomínios, empreendedores autônomos que constroem e executam reformas sob encomenda 

para residências, hotéis, restaurantes e centros comerciais. Segundo Ciocchi (2014) para estes 

mercados, é importante ter um bom site, com visibilidade e facilidade de acesso a informações 

e uma boa rede de contatos para divulgação e indicação de clientes. 

O Rio Grande do Norte é o mercado de atuação inicial da empresa. O Estado possui 

uma população estimada em 3.474.998 habitantes, correspondendo a 1,7% da população total 

nacional, distribuídos em uma área de extensão de 52.796,79 km². O valor adicionado bruto das 
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atividades industriais corresponde a 21,9% do total. O setor da construção, com maior peso, 

tem 8,1% de participação (FIERN, 2016).  

3.4.2.3 Receita 

 

A indústria da construção é um dos setores mais representativos do país. Sua cadeia 

produtiva reúne construtoras, fabricantes e comerciantes de materiais, máquinas e 

equipamentos, serviços técnicos especializados, serviços imobiliários e consultorias de 

projetos, engenharia e arquitetura (SEBRAE, 2016). 

O setor da construção corresponde a 66,2% do PIB da cadeia como pode ser observado 

na figura 21 abaixo. Por sua vez, a indústria de materiais representou 11,8%, o que somado à 

participação da indústria de máquinas e equipamentos alcançou 12,5%. O comércio de 

materiais é o terceiro maior gerador de renda dentro da cadeia e representou 8,6%, sendo 

responsável por um contingente de 992,7 mil pessoas ocupadas. O setor de serviços gerou um 

valor adicionado de R$ 23,3 bilhões, ou 5,1% do PIB da cadeia, com 553 mil pessoas ocupadas 

(GONÇALVES, 2017).  

 

Figura 21 – Composição da cadeia produtiva da construção 

 

                       Fonte: GONÇALVES, 2018 

 

Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que o nível de atividade 

da indústria da construção encontra-se abaixo do usual desde o ano de 2012. Esse movimento 

de desaquecimento se acentuou em 2015, atingindo a mínima do indicador em fevereiro de 

2016 (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2016). 

Diversas externalidades, como flutuações do câmbio, mudanças no acesso ao crédito, 

alterações nas regras de financiamento imobiliário, eleições, entre outras, podem trazer efeitos 
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ao desempenho do setor da construção civil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 2016). 

Segundo estudo realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas 

(FGV) foi verificado que 54% das empresas registradas como prestação de serviços de 

revestimento de pisos e paredes são de pequeno porte (CIOCCHI, 2014).  

De acordo com estudo feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2017) a produção nacional de revestimentos cimentícios para paredes é 

de aproximadamente 225.000 m
2
/mês, e a de revestimentos cimentícios para pisos, alcança 

300.000 m
2
/mês. As empresas que se caracterizam pela produção de revestimentos para paredes 

atuam no conceito de revestimento para acabamento e atende, com cerca de 75% da produção, 

a classe A e com 25% da produção, as classes econômicas B e C, movimentando cerca de R$ 

485 milhões/ano.   

3.4.2.4 Clientes 

 

Aplicou-se uma pesquisa quantitativa das Necessidades do Consumidor ou Usuário, 

para assim avaliar melhor as necessidades do consumidor ou usuário referente aos 

revestimentos existentes e assim verificar as escolhas de compra. 

Na análise dos dados, a pesquisa verificou as preferências e a opinião dos consumidores 

e profissionais da área como arquiteto e designs. A pesquisa então foi respondida por 204 

pessoas do estado do Rio Grande do Norte (RN), sendo desses 138 usuários e 66 profissionais e 

tendo o público feminino como maioria ao público masculino. 

Para a maioria dos especialistas à média de projetos que eles realizam mensalmente (Figura 

22) é de 1 a 4 projetos por mês (62%) e de 5 a 10 para 13,6% dos entrevistados. Diante disto foi 

visto que 59% desta amostragem usam em até 30% dos seus projetos revestimentos 3d, 13,6% 

usam em 30 a 40% e 18,2% utilizam entre 60 a 100% (Figura 23). Foi visto como importante 

aspecto também a divulgação destes projetos, e 64% destes profissionais afirmaram divulgar seus 

projetos, sejam em mídias sociais, revistas de arquiteturas ou amostras e feiras da área por exemplo. 
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Figura 22 – Média de projetos mensal executados 

  

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Figura 23 – Frequência do uso de revestimentos 3d nos projetos 

 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Entre os profissionais, 44% utilizam mais cerâmica em seus projetos, seguido pelo 

revestimento cimentício com 15%. Dos usuários, foi visto que nenhuma pessoa entrevistada 

tinha adquirido revestimento cimentício (Figura 24). 
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Figura 24 – Tipo de revestimento mais comprado 

 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao analisar os dados foi possível afirmar que o consumidor (final ou não) utiliza como 

fator principal para escolher revestimento a estética, seguido pela qualidade do revestimento. 

Percebe-se então a necessidade de se preocupar tanto com a qualidade técnica, quanto com a 

estética (Figura 25), 

Figura 25 – Fator para escolher revestimento 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com base nos aspectos estéticos, foi definido pelo perfil profissional que a dimensão mais 

atraente é 60x60cm. A maior parte dos consumidores entrevistados (45,2%) não souberam opinar a 

respeito da escolha de dimensões de revestimento. Cerca de 25,9% dos consumidores, apontaram 

que a dimensão mais atraente é 60x60cm, a exemplo dos especialistas (Figura 26). 

Figura 26 - Dimensão mais atraente para revestimento 
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                  Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Tanto os profissionais da área, quanto os usuários optam, em sua maioria pelo uso dos 

revestimentos 3d em áreas internas. Provavelmente essa resposta se dê pelo fato de não ser 

comum e apropriado o uso dos revestimentos 3d em áreas externas (Figura 27). 

 

Figura 27 – Tipo de ambiente em que mais utiliza revestimento 

 

                  Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Nesta pesquisa mercadológica com os clientes foi visto que nessa amostragem 16% 

ganham acima de 10 salários mínimos, 40% entre 4 a 9 salários mínimos e 30% de 1 a 3 

salários mínimos. A idade dos participantes variava de 17 a 60 anos, tendo uma participação 

significativa de pessoas na faixa dos 18 aos 33 anos. 

Para este perfil de consumidores, 64% afirmaram ter o hábito de decorar a casa. Apesar 

disso, 55% afirmaram não conhecer os revestimentos cimenticios 3d, ressaltando assim a 
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importância de divulgação do produto para que seja uma marca amplamente conhecida, uma 

vez que 67% afirmaram que gostariam de ter revestimento 3d. Adicionalmente, este público de 

consumidor assumiu que o principal motivo por não adquirir este produto seria o custo (36%) e 

o desconhecimento do produto (25%) (Figura 28). 

 

Figura 28 – Motivos para não ter painel 3d 

 
                              Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

O preço justo que os consumidores estariam dispostos a pagar pelo m² oscilou entre 100 

a 200 reais (Figura 29), valor este que está abaixo da média dos revestimentos encontrados em 

boutiques da cidade de Natal. 

Figura 29 – Valor para revestimento 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao questionar quais são os aspectos que tornam mais propenso o uso do revestimento 

cimentício (Figura 30), os especialistas apontam a flexibilização de uso (52%), uma vez que o 
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produto pode ser utilizado tanto em ambiente externo, quanto interno. Entre os usuários 54% 

dizem que é a necessidade de pouca manutenção que este tipo de revestimento possui. Com 

base nas opções de cores, a maioria, tanto os especialistas (56%) quanto os usuários (59%) 

selecionaram cores neutras. Com a opção de pagar mais caro para obter um revestimento 

cimentício colorido, 50% dos profissionais falaram que estariam dispostos a pagar e os usuários 

56% afirmaram não estar dispostos a pagar um valor mais alto para obter um revestimento 

cimentício colorido. 

 

Figura 30 – Característica que torna mais propenso a usar revestimento cimentício 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Sobre o aspecto sustentável foi questionado se a população tinha interesse em um 

revestimento sustentável, mesmo com o preço um pouco mais elevado para obter a mesma 

qualidade do produto. Para esta pergunta, a maioria dos profissionais (86%) e dos usuários 

(74%) afirmaram ter interesse neste tipo de revestimento. 

3.4.2.5 Concorrentes 

 

Através de entrevista informal com proprietários e vendedores de boutiques que 

comercializam revestimentos em Natal (RN), foi notado três marcas principais que 

comercializam os revestimentos cimentícios na cidade, como pode ser visto no quadro 7 as 

principais características destas marcas. 
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Quadro 7 – Marca de revestimentos cimentícios comercializados em lojas de Natal 

Concorrente
Qualidades destacadas pelo 

fornecedor
Preço/m² Localização Atendimento Garantia

Empresa 1

Líder no segmento de pisos e 

revestimentos de concreto arquitetônico. 

vencedora de um dos principais prêmios 

de design mundial, o prêmio iF Design 

Awards pela criação da linha Origami 

(2015).

R$450 SP
Lojista - 

revendedor
5 anos

Empresa 2

Pioneirismo, criatividade, qualidade e 

sustentabilidade Iniciou suas atividades 

em 1989 e foi a primeira indústria 

brasileira no segmento a comercializar 

revestimentos à base de cimento, 

embalados, através do mercado lojista.

R$320 RJ
Lojista - 

revendedor
5 anos

Empresa 3

Reconhecida pelo design inovador, 

oferece soluções rápidas e 

personalizadas a seus clientes. Possui 

uma equipe técnica altamente capacitada 

para a realização de paginações e 

especificação de seus produtos, atuando 

sempre com profissionalismo e 

comprometimento.

R$290 SP
Lojista - 

revendedor
5 anos

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

A empresa 1 foi identificada como a pioneira no ramo. Ela se destaca pela ótima 

qualidade e design sempre inovador (figura 31). Segundo eles, a empresa 1 é referência em 

design, que pode ser comprovado ao observar-se o acúmulo de prêmios pela qualidade, 

inovação, ética, respeito ao ser humano e respeito ao meio ambiente. Em 2015, a empresa 

faturou dois dos principais prêmios de design mundial, o prêmio iF Design Awards e o Brasil 

Design Awards, pela criação da linha Origami e há 5 anos consecutivos está no ranking Top Of 

Mind como a marca mais lembrada no setor de pisos e revestimentos concretos arquitetônico. 

Figura 31 - Revestimento Cimentício Empresa 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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A empresa 2 por sua vez, é bem lembrada, porém é uma marca mais popular do que a 

empresa 1 e, assim como empresa 3, possui preços mais acessíveis. Porém, entre estas 

conhecidas como populares, foi percebido que a empresa 2 oferece um melhor acabamento do 

produto (figura 32 e 33), reafirmando sua maior presença no mercado, quando comparada à 

empresa 3. 

Todas as marcas oferecem 5 anos de garantia, conforme estabelecido por norma pelo 

direito do consumidor. A garantia apenas será aplicada caso o consumidor siga as instruções de 

uso fornecidas no manual técnico. 

 

Figura 32 - Revestimento Cimentício Empresa 2 

                                           Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Figura 33 - (a) Revestimento Cimentício Empresa 3 (b) Defeito no revestimento 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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3.4.2.6 Fornecedores 

 

Foram identificados os possíveis fornecedores de máquinas e equipamentos, assim 

como seu custo associado que podem ser utilizados pela empresa no processo de fabricação dos 

revestimentos. Os equipamentos e seus respectivos preços estão apresentados no quadro 8 a 

seguir. 

 

Quadro 8 – Lista de fornecedores maquinário 

Ordem Itens a serem adquiridos PreçoCondição de pagamentoEntrega Localização

1 betoneira 400l monofásica 3.800,00R$      até 4x trasportadora Sapucaí - MG

2 mesa vibratória 600kg monofásica 5.950,00R$      até 4x transportadora Sapucaí - MG

3 Betoneira 150l 1.100,00R$      - - -

4 Mesa vibratória 3.300,00R$      - - -

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No quadro 9 apresenta-se os possíveis fornecedores de formas e de maquinários para a 

produção de formas com designs próprios. O objetivo é que com a consolidação da empresa se 

torne viável vender revestimentos únicos e personalizados para os clientes.  

 

Quadro 9 – Fornecedores de forma 

Ordem Itens a serem adquiridos Preço Personalização de formas

1 formas 27,00R$           NÃO

2
formas - possuem 10 

modelos patenteados
50,00R$           

Sim - será cobrado custo adicional 

para fabricação do modelo

3 formas 24,00R$           Sim- mínimo 2.000 u

4 formas 72,50R$           

Sim - R$ 50 por forma 

ou lista exclusividade kit 5 formas 

por R$ 205 

5 vacuum forming 18.000,00R$   -

6 vacuum forming 210.200,00R$ -

7 impressora 3d 4.800,00R$      -  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Das matérias-primas tem-se como componentes essenciais o gesso, a resinas e a tinta e 

os custos podem ser vistos no quadro 10. A resina que tem função de proteger a peça tem o 

custo associado de R$ 6,80\kg, porém consegue ser diluído em 50% água. As tintas que trazem 
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um resultado diferenciado no produto tem um custo médio de 30 reais o galão, mas pode ser 

diluida em 20% água. 

Quadro 10 – Custos matéria prima. 

 

Preço Preço/unidade

Gesso R$ 19/40kg R$0,48

Resina R$ 6,8/kg R$0,34

Tinta R$ 30/3,6L R$0,70

TOTAL R$1,52  

                                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Desta forma foi possível calcular o custo total por unidade no qual atingiu o valor de R$ 

1,52 a peça com tamanho aproximado de 30x30 cm. 

3.5 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

 Esta seção tem como objetivo analisar a viabilidade econômica e financeira de uma 

empresa de revestimentos 3d. Serão apresentadas as receitas e despesas de forma a caracterizar 

o ambiente do negócio e montar o seu fluxo de caixa. A partir destes dados torna-se possível o 

empresário prever o comportamento econômico e financeiro da empresa para determinado 

cenário e a viabilidade de permanência dela no mercado. 

3.5.1 Metodologia 

 

 A partir da análise dos itens anteriores foi possível estruturar a spin-off, determinando 

seus custos, receitas e viabilidade do negócio. Com auxilio de uma planilha foi possível 

calcular o tempo que os investimentos feitos na empresa levam para ser recuperados em forma 

de lucro, denominado payback; o valor presente líquido (VPL) com objetivo de analisar se o 

investimento inicial aportado pelos sócios na empresa é viável ou não, levando em 

consideração a taxa de juro fixada em 9% a.a; e por fim foi calculado a taxa interna de retorno 

(TIR) para identificar o retorno que a empresa terá durante o período dos cinco anos. 

3.5.2 Resultados 

a) Investimentos 

 

Como visto anteriormente a grande cadeia da construção civil é formada 

predominantemente pela construção (61,2%) e pela indústria de materiais (18%), da qual faz 

parte esta ideia de negócio. A proposta é abrir uma spin-off tendo como empresa mãe a S 
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Brasil. A spin-off tem como missão oferecer revestimento a base de gesso com qualidade 

técnica que podem ser usados em ambientes externos e internos. 

Os investimentos necessários à implantação da empresa de revestimentos estão 

associados aos custos de criação da empresa, aquisição de máquinas e equipamentos, matéria-

prima, mão-de-obra e demais custos. 

A seguir serão apresentados os custos dos equipamentos requeridos para a produção de 

aproximadamente 2.500 peças de revestimentos com tamanho médio de 30x30 cm por mês 

(quadro 11) 

 

Quadro 11 – Investimento 

 

Moldes 3.000,00R$            

Mesa vibratória 3.300,00R$            

Matéria prima inicial 1.000,00R$            

Estrutura p secar 3.000,00R$            

Criação de identidade visual 700,00R$               

TOTAL 11.000,00R$          

Investimento Inicial (Ano 0)

 

                                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

b) Custos 

 

O quadro 12 apresenta uma listagem de forma simplificada dos principais itens de custo 

mensal que devem ser absorvidos pela fábrica de revestimentos. 

 

Quadro 12 – Custos 

Matéria prima 3.800,00R$            

Pro-labore/Sócios 5.000,00R$            

Encargos Sociais 550,00R$               

Colaboradores (encargos embutidos) 1.724,08R$            

Aluguel -R$                     

 água, energia, internet 1.000,00R$            

Limpeza Higiene e manutenção 1.000,00R$            

Publicidade 300,00R$               

Contabilidade 500,00R$               

Despesas correntes 500,00R$               

TOTAL 10.574,08R$          

Custos

 

                          Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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O custo da matéria-prima foi calculado para a produção de 2500 peças. Sendo a 

matéria-prima essencial para a produção do produto o gesso, cimento, dispersante, resina e a 

tinta. 

Para o cálculo dos custos com colaboradores foi adotado como base a previsão do 

salário mínimo da indústria nacional em 2017 no valor de R$ 937,00 de acordo com o governo 

Federal. Para o cálculo do planejamento financeiro da fábrica foram adotados reajustes do 

salário de 7% a cada ano. O custo total mensal foi de R$ 10.574,08. 

c) Receita 

 

A fábrica de revestimentos será uma EPP (Empresas de Pequeno Porte), no qual a EPP, 

terá, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), de acordo 

com a Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, inciso II. 

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para 

esse ramo de atividade, variam de 4,5% a 12,11%, dependendo da receita bruta auferida pelo 

negócio como mostrado no quadro 13 abaixo. 

 

Quadro 13 – Alíquotas Simples Nacional 

4,50%

5,97%

7,34%

R$ 0,00 a R$ 180.000,00

R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 

R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00

Alíquotas Simples Nacional

 

                        Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Empresas que comercializam revestimentos cimentícios serão os principais 

concorrentes e o preço médio de venda gira em torno de R$ 353,00/m
2
. Adicionalmente os 

clientes em potencial serão empresas construtoras do município de Extremoz. 

Para o cálculo do preço por unidade, basicamente foi considerado cada custo dividido 

por 2.500 (correspondente a capacidade de produção total), como pode ser visto na primeira 

coluna do quadro 14, adicionado a uma inflação e uma margem de lucro. O preço final de 

venda definido seria de R$ 17,95/peça, totalizando em R$ 161,55/m
2
. Dessa forma o custo por 

unidade é menor quando comparado a média de preço de venda dos concorrentes. 
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Quadro 14 – Preço do Produto 

Matéria prima 1,52R$            Inflação (a.m) 0,70% 0,04R$              

5,79R$              

Pro-labore/Sócios 2,00R$            

Encargos Sociais 0,22R$            Margem de Lucro 200% 11,58R$            

Colaboradores (encargos embutidos) 0,69R$            Margem de Desc. 10% 0,58R$              

Aluguel -R$              

 Água, energia, internet 0,40R$            17,95R$        

Limpeza e manutenção 0,40R$            22,77R$        

Publicidade 0,12R$            

Contabilidade 0,20R$            

Despesas correntes 0,20R$            Esperada 68% 12,16R$            

-R$              A mercado 75% 16,98R$            

TOTAL 5,75R$            

PREÇO DE VENDA DE MERCADO

Margens

PREÇO DE VENDA ESPERADO

Lucratividade

Tributos e ajustes

Custos + Inflação

Custos/und.

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Para construção do cenário de faturamento e receitas foram considerados valores mais 

pessimistas. Como parâmetro, foi assumido o emprego médio de 7m² de revestimento por casa, 

totalizando uma média de 65 peças por casa. Como prospecção, adotou-se que no primeiro ano 

de funcionamento da fábrica, foram vendidos em média o total de 315 peças por mês, o 

equivalente a construção de cinco casas aproximadamente. Para os anos subsequentes, o valor 

vendido médio aumentou por 5 casas por ano, atingindo a venda de 1.880 peças correspondente 

a aproximadamente 75% da produção máxima. 

Foi admitido também que para o primeiro ano não houvesse pagamento do pró-labore, 

começando a ganhar R$ 2.000,00 no segundo ano, com uma taxa de crescimento anual 

equivalente a R$1.000,00. Dessa forma, o resultado obtido do faturamento anual seria de R$ 

1.214.763,02. 

Conforme o quadro 15, no terceiro ano a organização recuperará os investimentos. 

Analisando apenas o payback, considera-se um bom indicador, pois no período de três anos 

empresa consegue pagar todo seu investimento. Através da análise do VPL, no final dos cinco 

anos o valor será positivo isso significa que o investimento dos sócios na empresa terá um 

maior rendimento, investindo o valor na empresa do que se efetuar o investimento desse valor 

em uma aplicação. Por fim, observando-se o quadro 14 a TIR será de 130,2%, isso significa 

que se a organização atingir seus objetivos de faturamento, despesas e custo esta será a taxa 

média anual durante esses cincos anos projetados. 
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Quadro 15 – Resultado 5 anos 

Ano Número médio de casas Faturamento Anual Custos Anuais Fluxo de caixa livre FCL acumulado VPL TIR

0 0 0 11.000,00R$    11.000,00-R$             11.000,00-R$     

1 5 67.845,81R$                   69.087,62R$    1.241,81-R$               12.241,81-R$     

2 10 135.691,61R$                 150.248,88R$  14.557,27-R$             26.799,08-R$     

3 15 269.229,39R$                 182.436,49R$  86.792,91R$             59.993,82R$     

4 20 337.075,20R$                 209.312,43R$  127.762,77R$           187.756,59R$   

5 25 404.921,01R$                 236.521,38R$  168.399,62R$           356.156,22R$   

PAYBACK SIMPLES 3 anos 232.294,65R$  130,12%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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4 
CONCLUSÃO 

 

Obtiveram-se durante o estudo deste trabalho resultados positivos para início do 

negócio. Formulações de revestimento a base de gesso com adição de 10% cimento e 5% de 

cinza de casca de arroz com banho em resina, mostrou-se durante a pesquisa ter ótima 

qualidade e principalmente maior resistência à exposição de sol e chuva quando instalados em 

ambientes externos. 

Os ensaios de caracterização (TG, MEV e DRX) puderam comprovar o efeito 

pozolânico da cinza da casca de arroz na mistura, com a formação do silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H), o que explica o comportamento no ensaio de resistência à compressão, 

flexão e absorção de água. 

A formulação G90_CG_10 mostrou bom desempenho no teste em ambiente externo, 

não havendo presença de porosidade nem trincas durante o período exposto de 90 dias, 

diferentemente da composição 100% gesso que apresentou diversas trincas indicando a fratura 

do material. 

Através da análise dos concorrentes foi possível identificar, além da qualidade dos 

revestimentos cimentícios comercializados no mercado, a média de preço que equivale a R$ 

353,00, valor superior ao estabelecido para a venda do produto. 

A pesquisa de mercado realizada com os clientes tornou possível identificar que a 

maioria dos consumidores finais ainda não conhece o produto, sendo importante investir em 

divulgação. A maioria dos consumidores afirmou que a característica mais relevante para eles é 

a estética do produto, e estão dispostos a pagar até 200 reais o metro quadrado. 

A proposta comercial foi realizada em comum acordo de ambos os lados para dar início 

a produção dos revestimentos e aplicação em casas populares da região. Desta forma, nesta 

etapa da empresa, o objetivo é ganhar reconhecimento do trabalho, disseminação da marca na 

região, e acumular capital para reinvestimento dentro da própria empresa que visa melhorar e 

se capacitar cada vez mais para dar início na abertura da spin-off. 

Por fim, após análise dos cálculos dos indicadores econômico financeiros (Payback, 

Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) foi possível identificar que os 

resultados indicam a viabilidade de realização do investimento.  
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4.1 Perspectivas para trabalhos futuros 

            

           A partir das conclusões obtidas com este trabalho, vislumbra-se: 

 Otimizar as propriedades do gesso por meio de formulações com compósitos gesso-

cimento com adição de fibras de vidro e fibras poliméricas. 

 Investir e melhorar o processo de fabricação a fim de obter produto com maior 

uniformização. 

 Estudo da formação de bolhas no produto final. 

 Estudo da durabilidade do produto final. 

 Realização de um plano de marketing. 
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ANEXO A – Proposta comercial  
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APÊNDICE A – Formulário  

 

03/07/2018 REVESTIMENTO 

 

Este formulário apresenta questões sobre mercado de revestimentos com objetivo de atualização no 

segmento de revestimento cimentícios. Os revestimentos cimentícios são produzidos a partir do 

concreto. São materiais versáteis em termos de cores, texturas e formatos, além de possuir alta 

durabilidade. 

 

1. Qual o seu perfil ? * Marcar apenas uma oval. 

Profissional na área (Arquiteto, Designer de interiores etc)  - Ir para a pergunta 2. 

Usuário ´- Ir para a pergunta 18. 

 

PROFISSIONAL 

 

2. Endereço de email 

 

3. Sexo * Marcar apenas uma oval. 

Feminino 

Masculino 

4. Qual a sua média de projetos mensalmente? 

 

5. Com que frequência é usado painéis 3d em seus projetos? Marcar apenas uma oval. 

até 30% dos meus projetos 

de 30 a 60% dos meus projetos 

de 60 a 100% dos meus projetos 

6. Você divulga seus projetos? (instagram, revistas, etc.) Marcar apenas uma oval. 

SIM 

Não 

7. O que você considera mais importante no revestimento? * Marque todas que se aplicam. 

Função ( resistência, impermeabilidade, acústica, etc) 

Estética ( cor, textura, design, etc) 

Qualidade (durabilidade, garantia) 

Baixo custo (independente de funcionalidade, estética ou qualidade) 

Outro: 

8. Em relação ao custo, o que você considera mais relevante na hora da escolha? * Marcar apenas 

uma oval. 

Preço baixo - mesmo que a qualidade deixe a desejar 

Preço justo - equilíbrio entre preço e qualidade do produto 
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Preço alto - alta qualidade 

Outro: 

9. Qual revestimento você MAIS comprou? * Marcar apenas uma oval. 

Madeira 

Cimentício 

Pedras naturais 

Gesso 

Papel de parede 

Nunca comprei 

Outro: 

10. Qual a dimensão mais atraente para você? * Marcar apenas uma oval. 

15x15 (cm) 

60 x60 (cm) 

30x30 (cm) 

1x1 (m) 

Não sei opinar 

Outro: 

11. Em qual ambiente você mais utilizaria um revestimento? *Marcar apenas uma oval. 

Ambiente interno 

Ambiente externo 

12. Qual o valor justo para o m2 de um revestimento? * Marcar apenas uma oval. 

Até R$ 50,00 

De R$ 100,00 a R$ 200,00 

De R$ 200,00 a R$ 300,00 

De R$ 300,00 a R$ 500,00 

Outro: 

13. O que poderia torná-lo mais propenso a usar revestimento cimentício? * Marque todas que se 

aplicam. 

Durabilidade (alta) 

Flexibilização do uso (ambientes internos e externos) 

Pouca manutenção 

Cor neutra natural (branco e escala de cinza) 

Outro: 

14. Usando o revestimento cimentício, qual opção seria mais atraente para a definição da sua 

escolha? * Marcar apenas uma oval. 

Cores neutras (branco, tons pastéis) 

Cores vibrantes 

Cor natural (escala de cinza) 
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15. Estaria disposto a pagar mais caro por um revestimento cimentício colorido para atender a 

sua demanda? * Marcar apenas uma oval. 

Sim, as características do revestimento valem a pena o preço mais alto 

Não, existem outras alternativas que podem substituir 

Outro: 

16. Há interesse em revestimento sustentável mesmo com o preço um pouco mais elevado para 

manter a mesma qualidade? Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

17. Qual pergunta a mais você colocaria neste formulário? 

 

Pare de preencher este formulário. 

 

USUÁRIO 

 

18. Endereço de email 

 

19. Sexo Marcar apenas uma oval. 

Feminino 

Masculino 

 

20. Qual a sua idade? Marcar apenas uma oval. 

Menos de 17 anos. 

Entre 17 e 25 anos (inclusive). 

Entre 26 e 33 anos (inclusive). 

Entre 34 e 41 anos (inclusive). 

Entre 42 e 49 anos (inclusive). 

50 anos ou mais 

21. Qual sua renda mensal? Marcar apenas uma oval. 

Até 1 salário mínimo 

De 1 a 3 salários mínimos 

De 4 a 9 salários mínimos 

acima de 10 salários mínimos 

Não estou trabalhando 

22. Você costuma a decorar sua casa? Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

23. Conhece placas 3d cimentícias? Marcar apenas uma oval. 
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Sim 

Não 

24. Tem vontade de adquirir painel 3d? Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

25. Qual principal motivo por não ter painel 3d? Marcar apenas uma oval. 

Não gosto 

Preço 

Já tenho 

Outro: 

26. O que você considera mais importante no revestimento? Marque todas que se aplicam. 

Função ( resistência, impermeabilidade, acústica, etc) 

Estética ( cor, textura, design, etc) 

Qualidade (durabilidade, garantia) 

Baixo custo (independente de funcionalidade, estética ou qualidade) 

Outro: 

27. Em relação ao custo, o que você considera mais relevante na hora da escolha? Marcar apenas 

uma oval. 

Preço baixo - mesmo que a qualidade deixe a desejar 

Preço justo - equilíbrio entre preço e qualidade do produto 

Preço alto - alta qualidade 

Outro: 

28. Qual revestimento você MAIS comprou? * Marcar apenas uma oval. 

Madeira 

Cimentício 

Pedras naturais 

Gesso 

Papel de parede 

Nunca comprei 

Outro: 

29. Qual a dimensão mais atraente para você? Marcar apenas uma oval. 

15x15 (cm) 

60 x60 (cm) 

30x30 (cm) 

1x1 (m) 

Não sei opinar 

Outro: 
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30. Em qual ambiente você mais utilizaria um revestimento? Marcar apenas uma oval. 

Ambiente interno 

Ambiente externo 

31. Qual o valor justo para o m2 de um revestimento? Marcar apenas uma oval. 

Até R$ 50,00 

De R$ 100,00 a R$ 200,00 

De R$ 200,00 a R$ 300,00 

De R$ 300,00 a R$ 500,00 

Outro: 

32. O que poderia torná-lo mais propenso a usar revestimento cimentício? Marque todas que se 

aplicam. 

Durabilidade (alta) 

Flexibilização do uso (ambientes internos e externos) 

Pouca manutenção 

Cor neutra natural (branco e escala de cinza) 

Outro: 

33. Usando o revestimento cimentício, qual opção seria mais atraente para a definição da sua 

escolha? Marcar apenas uma oval. 

Cores neutras (branco, tom pastel) 

Cores vibrantes 

Cor natural (escala de cinza) 

34. Estaria disposto a pagar mais caro por um revestimento cimentício colorido para atender a 

sua demanda? Marcar apenas uma oval. 

Sim, as características do revestimento valem a pena o preço mais alto 

Não, existem outras alternativas que podem substituir 

Outro: 

35. Há interesse em revestimento sustentável mesmo com o preço um pouco mais elevado para 

manter a mesma qualidade? Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

36. Qual pergunta a mais você colocaria neste formulário? 


