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RESUMO 

 

 O presente trabalho visa a desenvolver um modelo de referência específico para 

o desenvolvimento de novos produtos e de tecnologias de produção para o setor da 

produção industrial brasileira de cerâmica para revestimento. É baseado no uso das 

metodologias de Desenvolvimento de Produtos, Análise e Gerenciamento do Ciclo 

de Vida Total e de Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis, integrando os 

aspectos industriais com a redução do impacto ambiental e a sustentabilidade de 

processos e produtos. O setor de produção de cerâmica não foi ainda abordado 

amplamente, em termos de pesquisa acadêmica, naquilo que concerne à 

metodologia de projeto de produto e do processo de fabricação. O presente trabalho 

pode colaborar para o preenchimento desta lacuna e trazer uma contribuição útil a 

um setor estratégico nacional, já que atualmente o Brasil é o segundo produtor e o 

segundo consumidor mundial. Do ponto de vista energético, a produção de pisos e 

azulejos cerâmicos é intensiva e a redução eficiente do impacto ambiental deve ter 

foco prioritário no próprio processo produtivo. A análise do setor tem revelado 

fragilidades estruturais, que devem ser corrigidas para alcançar um nível de 

competitividade internacional. O desenvolvimento da presente pesquisa fornece, 

como resultados principais, a geração de um modelo de referência para o projeto e 

desenvolvimento de novos produtos cerâmicos e tecnologia de produção, a partir da 

análise da prática atual de desenvolvimento, da teoria de processo de 

desenvolvimento de produto e da análise comparativa do estado da arte no Brasil e 

na Itália. O modelo proposto é validado com pesquisa de campo realizada em 

empresas do setor cerâmico no Brasil e na Itália e com análise crítica sobre o cálculo 

de análise do ciclo de vida. Como resultado secundário, são apresentadas diretrizes 

para aplicação da metodologia na produção nacional, visando a orientar uma 

reestruturação estratégica do setor. 

 

Palavras chave: Cerâmica (Produção). Pisos. Azulejos. Ciclo de vida 

(Gerenciamento). Produtos (Projeto). Gestão ambiental. 
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ABSTRACT  

 

 The present work intends to develop a specific reference model for new products 

and production technologies development in the Brazilian ceramic tiles industrial 

sector. It is based on Product Development, Total Life cycle Analysis and 

Management and Sustainable Products Development methodologies, integrating the 

industrial aspects with the environmental impact reduction and the sustainability of 

processes and products. The ceramic tile production sector has not yet been widely 

approached, as academic research, about the product and production project 

methodology. This work can cooperate to fulfill this gap and perform a useful 

contribution to a national strategic sector, for being, nowadays, Brazil the second 

producer and the second consumer into the world market. Form the energy point of 

view, the ceramic tile production is intensive and an efficient environmental impact 

reduction must have the main focus in the production process. The sector analysis 

revealed structural fragilities that must be revised to achieve an international 

competition level. The present research development engender, as main result, the 

creation of a reference model for new ceramic product and production technology 

project and development, based on the analysis of the current practice for product 

development, on the product development process theory and on its application by a 

comparative analysis of the state of the art in Brazil and Italy. The proposed model is 

validated by field research in Brazilian and Italian ceramic industries, as well as 

critical analysis about Life Cycle Analysis calculation. As secondary result, guidelines 

are presented, to apply this methodology into the national production, aiming to orient 

a strategic sector restructuration. 

 

Keywords: Ceramic (Production). Floor tiles. Wall tiles. Life Cycle (Management). 

Products (Project). Environmental management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O primeiro capítulo apresenta a introdução da tese, expondo a justificativa do 

projeto, detalhando os objetivos estabelecidos, a metodologia adotada e os limites 

de abrangência determinados. Finalmente, é apresentada a estrutura geral da tese. 

 

 

1.1. Justificativa 

 

 

 O setor de produção de cerâmica para revestimento, embora exista há séculos 

com características artesanais, desenvolveu a atual estrutura industrial muito 

recentemente em função da evolução da moderna tecnologia de produção, a partir 

dos anos sessenta e setenta, com os conceitos técnicos atuais. Por produzir um 

produto de baixo valor agregado, a pesquisa acadêmica sempre foi limitada, focando 

estudos sobre o comportamento de materiais e técnicas específicas de produção. 

Uma recente pesquisa (SANCHEZ et al., 2010) sobre a evolução científica do setor 

do grés porcelanato, o produto de maior conteúdo tecnológico, evidencia que em 

cerca de 30 anos de desenvolvimento de tecnologia cerâmica (até 2008), foram 

publicados apenas 131 artigos, todos sobre os temas “tecnologia de processo” ou 

“tecnologia de materiais”, em periódicos do World of Science; foram, além disso, 

registradas cerca de 120 patentes1. O mesmo autor reconhece que, entre as três 

linhas previstas para o futuro desenvolvimento de pesquisas, o tema “tecnologias 

avançadas no processo de fabricação” aparece em terceiro lugar, após “novos 

materiais e composições” e “novas funcionalidades e aplicações”. A abordagem mais 

ampla sobre metodologia de produção e de projeto de produto começou a ser 

explorada nos últimos anos e ainda não gerou resultados de alto impacto. 

Paralelamente, as problemáticas ambientais não foram abordadas de forma 

abrangente e com enfoque no projeto do produto. 

 O presente trabalho se propõe a colaborar no preenchimento destas lacunas, 

buscando uma visão que abranja o desenvolvimento de novos produtos, a partir do 

                                                 
1 Pesquisa realizada utilizando o software de busca de patentes Matheo (SANCHEZ et al., 2010). 
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ciclo de vida total do produto, integrado com a tecnologia de produção, a análise e o 

tratamento dos aspectos ambientais. O produto cerâmico é intensivo em termos de 

consumo energético e este é concentrado na fase de produção. O setor de cerâmica 

para revestimento apresenta mundialmente a característica de produção 

concentrada em polos, caracterizáveis como APL (Arranjos Produtivos Locais), e o 

impacto ambiental consequente exige um tratamento específico em função do alto 

volume de emissões de poluentes em áreas restritas. Por estes motivos, a 

sustentabilidade ambiental deve ser considerada no desenvolvimento dos novos 

produtos. 

 O setor brasileiro de produção de cerâmica para revestimento (pisos e azulejos) é 

economicamente estratégico, sendo atualmente o Brasil o segundo produtor e o 

segundo consumidor no horizonte mundial, com um volume de produção de 715 

Mm2, o que equivale a um faturamento de mais de R$ 4,5 bi. Em 2010, o setor 

cerâmico representou mais de 25.000 empregos diretos e 250.000 indiretos 

(ANFACER, 2011). Apesar das dimensões relevantes, uma recente pesquisa do 

autor identificou fragilidades e carências estruturais que podem comprometer a 

estabilidade do setor e reduzir a competitividade dos fabricantes nacionais. 

 

 

1.2. Objetivos do trabalho  

 

 

 A presente tese se propõe a dar continuidade à dissertação de mestrado do autor, 

que analisou o setor de produção de cerâmica para revestimento no Brasil. 

 O objetivo principal é propor um modelo de referência específico para o 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de produção de cerâmica para 

revestimento, a partir de uma pesquisa sobre as metodologias de Desenvolvimento 

de Produto, Análise e Gerenciamento do Ciclo de Vida total do produto, Geração de 

produtos Sustentáveis e sustentado pela base empírica da prática de projetos de 

produtos e pela análise aprofundada e atualizada do estado da arte nos mercados 

de abrangência. O modelo de referência é validado com pesquisa de campo, 

realizada em empresas do setor, e com análise crítica do cálculo dos impactos 

ambientais. 
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 Objetivo secundário é oferecer orientação para uma reestruturação da política 

industrial e tecnológica de um setor economicamente relevante e estratégico, 

visando a adequar a realidade nacional às crescentes exigências mercadológicas e 

ambientais. 

 

 

1.3. Metodologia  

 

 

 A primeira parte do projeto fornece uma detalhada descrição do produto cerâmico, 

das atuais tecnologias adotadas para a produção e das metodologias utilizadas no 

desenvolvimento dos novos produtos. Baseia-se em revisão bibliográfica, em 

pesquisas de campo e estudos anteriores do autor. 

 Seguidamente é amplamente revisada a literatura concernente às metodologias 

de Desenvolvimento de Produto, de Análise e Gerenciamento do Ciclo de Vida total 

do produto e de Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis. Paralelamente os 

setores de produção de cerâmica para revestimento do Brasil e da Itália são 

analisados comparativamente, em termos de mercado, processo de fabricação, 

normas técnicas e legislação ambiental e estratégia de gestão. Esta etapa do 

trabalho pretende identificar o estado da arte nos dois países e gerar uma imagem 

confiável das realidades analisadas, com dados atualizados. 

 A terceira e principal etapa do trabalho propõe o modelo de referência específico 

para aplicação no desenvolvimento dos produtos cerâmicos e da tecnologia de 

produção, baseado na aplicação dos conceitos anteriormente pesquisados. 

 Este modelo é então validado com pesquisa de campo, avaliando o modelo 

proposto em empresas selecionadas em ambos os mercados, e com aplicação dos 

conceitos de Análise do Ciclo de Vida e Projetos Sustentáveis, realizando uma 

análise crítica dos impactos ambientais, comparando as realidades Brasileira e 

Italiana. 

 A parte final do trabalho procura atender ao objetivo secundário, propondo 

diretrizes para a revitalização deste relevante setor industrial brasileiro e apresenta 

as principais conclusões. 
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1.4. Abrangência e limites do projeto  

 

 

 A presente tese limita-se à análise dos produtos cerâmicos para revestimento 

(pisos e azulejos) realizados com o processo de produção de monoqueima2 que, a 

partir dos anos setenta, é o mais difundido e representa cerca de 80% da produção 

total. Quanto à análise comparativa, restringe-se ao Brasil e à Itália, respectivamente 

segundo e quarto produtores no mundo por capacidade. A Itália é utilizada como 

“benchmark”, sendo considerada referência mundial em termos de tecnologia, 

inovação, qualidade e desenvolvimento de produtos e de produção. A China, 

embora hoje o primeiro produtor mundial em quantidade, não é analisada por não 

disponibilizar informações detalhadas e confiáveis a respeito de produção e 

processos. A Espanha, atualmente terceiro produtor, também não é incluída na 

presente avaliação, por ser um mercado relativamente jovem, com uma produção 

mais específica e direcionada para a fabricação de monoporosa3, e por utilizar uma 

tecnologia similar à italiana. 

 

 

1.5. Estrutura do trabalho  

 

 

 O trabalho apresenta-se dividido em nove capítulos, com estrutura esquematizada 

na figura 1.1. 

 No primeiro capítulo, introdutório, expressa-se a justificativa do trabalho, 

declaram-se seus objetivos, aponta-se a metodologia de pesquisa utilizada e 

indicam-se os limites de abrangência. 

 No segundo capítulo, detalha-se a descrição do produto cerâmico para 

revestimento, apresenta-se a tecnologia de produção e analisa-se a metodologia 

atual de desenvolvimento de novos produtos, reportando as definições disponíveis 

na literatura pesquisada e fornecendo as noções básicas para facilitar o 

entendimento do leitor. 

                                                 
2 Monoqueima: processo de produção que prevê uma única passagem no forno de queima. 
3 Monoporosa: monoqueima com absorção de água maior que a tradicional. (CENTRO CERAMICO 
BOLOGNA, 1999). 
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 No terceiro capítulo,  são apresentadas as teorias de desenvolvimento de produto, 

com particular atenção à utilização dos conceitos de gerenciamento do ciclo de vida 

total de produto e de desenvolvimento de produtos sustentáveis, fornecendo a base 

para a geração de um modelo específico aplicável no setor analisado. 

 O quarto capítulo apresenta uma análise atualizada dos setores cerâmicos de 

interesse, com foco no mercado, na tecnologia de produção, na normativa técnica e 

ambiental e na estratégia de gestão; esta análise é comparativa dos mercados 

brasileiro e italiano. 
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 A sequência dos capítulos 2, 3 e 4 se justifica com as considerações a seguir: 

� o capítulo 2 fornece as informações e as peculiaridades do segmento, para 

conduzir o leitor no setor específico analisado; 

� o capítulo 3, que apresenta o referencial teórico de Desenvolvimento de Produtos,  

Análise do Ciclo de Vida e Projetos Sustentáveis, juntamente com o capítulo 4, 

sobre o estado da arte nos países envolvidos, constituem a base para a geração 

do Modelo de Referência, apresentado no capítulo 5.  

 No quinto capítulo desenvolve-se o modelo proposto para a geração de novos 

produtos e tecnologias de produção cerâmica, utilizando a análise teórica citada, 

sustentada pela base empírica da prática de projeto. 

 O sexto capítulo pretende validar o modelo proposto utilizando pesquisa de 

campo, apresentando o Modelo em empresas do setor e em ambos os mercados 

analisados, completada por considerações analíticas dos impactos ambientais dos 

produtos cerâmicos. 

 O sétimo capítulo gera um conjunto de diretrizes que visam a facilitar a possível 

aplicação do modelo na realidade brasileira e a estimular uma reforma estrutural do 

setor, focando a recuperação de uma competitividade necessária para a 

sobrevivência e o crescimento sustentável da produção nacional. 

  O oitavo capítulo traz as considerações finais sobre o projeto e sugere novos 

trabalhos para expansão e aprofundamento das problemáticas aqui tratadas. 

 O nono e conclusivo capítulo lista as referências bibliográficas que foram 

utilizadas para o desenvolvimento da presente tese. 
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2. O PRODUTO CERÂMICO, O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E O  

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

 

 

 O segundo capítulo apresenta uma descrição detalhada do produto cerâmico para 

revestimento, do processo de fabricação e da metodologia atual de desenvolvimento 

de novos produtos. Apesar de a sequência lógica exigir que, após a apresentação 

do produto, se introduza a metodologia de desenvolvimento de novos produtos antes 

de tratar do processo de fabricação, neste capítulo a descrição do processo 

antecede a do desenvolvimento; a explicação consiste na necessidade de 

apresentar a terminologia técnica e uma detalhada descrição das fases do processo 

que representam conceitos essenciais para a interpretação do desenvolvimento, já 

que os novos produtos são elaborados utilizando a tecnologia de fabricação 

consolidada. 

 

 

2.1. Produto cerâmico para revestimento 

 

 

  As peças cerâmicas são materiais sintéticos, de forma definida, obtidos a partir 

da combinação de matérias-primas naturais, inorgânicas e não metálicas, para 

fabricar produtos com características predefinidas que, por queima, passam a ser 

sólidos com estrutura parcialmente cristalina e parcialmente vidrosa (VECCHI, 

1977), (SACMI, 2004). 

 Pisos e azulejos são chapas finas e de vários formatos de material cerâmico, 

utilizados para revestir pisos e paredes.  Tais produtos são constituídos por um 

suporte de massa cerâmica, que pode ser recoberto por uma capa vidrosa, 

genericamente chamada de “vidrado” ou esmalte; são obtidos a partir de massas de 

argilas, areia e outras substâncias naturais que, após adequada preparação, são 

conformados nas dimensões desejadas e queimados à temperatura entre 1.000 e 

1.250°C. 

 Renau (1994) define uma massa cerâmica como mistura equilibrada de matérias-

primas plásticas e não plásticas que cumprem uma série de exigências que as 
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fazem úteis para a fabricação de produtos cerâmicos. Matérias-primas plásticas são, 

principalmente, argila, caulim e bentonita; as não plásticas compreendem quartzo, 

feldspatos, carbonato de cálcio, talco e chamotas4. A relação entre matérias-primas 

plásticas e não plásticas deve ser feita de maneira que confira à massa uma 

plasticidade suficiente para facilitar o processo de conformação do produto, por 

prensagem, e uma aceitável resistência mecânica ao produto formado, antes e 

depois da queima (BORDIGNON, 2004). 

 A composição de um cerâmico tradicional compreende materiais argilosos 

(fornecem plasticidade para obter uma forma definida), materiais fundentes (na 

queima, produzem fases vidrosas que agem como colante entre as partículas), 

materiais inertes e aditivos (inorgânicos ou orgânicos, introduzidos na mistura em 

quantidades minoritárias, < 1%, melhorando a reologia5 das suspensões em água). 

 O processo de queima visa a modificar a estrutura do material “verde”, fornecendo 

as necessárias características de dureza, resistência mecânica, inércia química e 

física (PALMONARI, CARANI, 2005).  As propriedades gerais dos materiais 

cerâmicos, em particular de pisos e azulejos, são determinadas pelas modalidades 

de fabricação. Os métodos de conformação do material são extrusão e prensagem. 

A extrusão é utilizada para produtos como “cotto” e clinker.  A prensagem é a 

técnica mais utilizada para produtos como grés porcelanato e monoqueima; a massa 

é preparada em forma de pó e comprimida entre a matriz e o punção da prensa, com 

pressões nominais entre 20 e 40 MPa. 

 O produto esmaltado apresenta características estéticas (cor, brilho, decoração, 

efeitos) e técnicas (dureza, impermeabilidade), que dependem do tipo de esmalte. 

 Os vidros cerâmicos, ou esmaltes, são obtidos de misturas controladas de 

matérias-primas inorgânicas e de vidrados “base”, chamadas fritas6, e devem 

cumprir uma série de funções relativas ao processo de fabricação do próprio produto 

(viscosidade e tensão superficial adequadas para aplicação e, ao longo do processo 

de queima, intervalos de fusão compatíveis com o processo de queima, distribuição 

homogênea no suporte, temporária permeabilidade aos gases do suporte, controle 

                                                 
4 Chamota: restos de suporte cerâmico já queimado ou de refratário, moídos (VENTURI, 1986). 
5 Reologia: ciência que estuda escoamento e deformação dos materiais sob ação de um campo de 
forças (MACOSKO, 1994). 
6 Fritas: compostos vítreos, insolúveis em água, obtidos por fusão complexa de elementos de origem 
mineral e sintética e sucessivo resfriamento rápido; os componentes devem ter capacidade de “formar 
vidros”, ou seja, de passar de uma estrutura cristalina a uma amorfa, por simples resfriamento 
(RENAU, 1994). 
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de dilatação, etc.) e às características exigidas no produto final: impermeabilidade, 

resistência à abrasão ou desgaste, insolubilidade em água e reagentes químicos 

com os quais pode entrar em contato, facilidade de limpeza, resistência mecânica 

adequada ao uso previsto, estética, brilho, cor, transparência ou opacidade, textura. 

Tais propriedades dependem da composição química, das condições de aplicação e 

de fatores inerentes ao processo de fabricação, como temperatura e tempo de 

maturação7, atmosfera do forno e ciclo térmico total. 

 A categoria mercadológica dos “cerâmicos para revestimento” abrange vários 

produtos, com características diferentes, que dependem das exigências de 

condições de uso, de estética e de custos. Mais detalhadamente, o revestimento 

deve apresentar características estéticas e geométricas (dimensões rigorosamente 

calibradas) idôneas para formar tramas regulares ou características físicas de 

absorção de água, para se adaptar à instalação em ambientes internos ou externos, 

em climas úmidos e quentes ou frios com ciclos de gelo – degelo. No caso de piso, 

as características principais são as mecânicas; de resistência a compressão, flexão 

e abrasão (em função das cargas de passagem), e de absorção de água (em função 

do clima do local de instalação), além de inércia química do esmalte (para não 

absorver manchas e ter fácil limpeza). Nos últimos 10 anos vem se destacando o 

“grés porcelanato”, um piso que apresenta características de elevada resistência 

mecânica e absorvimento de água reduzido (< 0,1 %); é um produto de baixa 

porosidade, queimado a alta temperatura (> 1200ºC) e que apresenta grande 

potencialidade estética. Em função de suas características, é classificado 

comercialmente como produto separado. 

 A absorção de água vem a ser a medida convencional da porosidade de uma 

peça cerâmica, pois mede a quantidade de água que, em particulares condições 

experimentais de embebição, o produto pode absorver. A absorção acontece através 

dos poros do material que estão em comunicação com a superfície externa, portanto 

este parâmetro constitui uma medida da sua quantidade, que é definida como 

“porosidade aberta”. A “porosidade fechada”, ao contrário, é constituída pelos poros 

não intercomunicantes, não acessíveis à superfície externa. A absorção de água 

fornece, então, uma indicação imediata da estrutura do material. Um valor elevado 

                                                 
7 Maturação do esmalte: sequência de fases na queima do esmalte (sinterização das partículas de 
frita, amolecimento progressivo do sinterizado, distribuição uniforme sobre o suporte, solidificação). 
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de absorção corresponde a uma estrutura altamente porosa. Ao contrário, uma baixa 

absorção indica uma estrutura compacta (greificada). 

 O ”grés porcelanato” nasceu como revestimento destinado ao uso industrial, 

principalmente pela resistência mecânica e pela inércia química. Ao longo do tempo, 

alterou suas características até encontrar grande sucesso no ambiente doméstico; 

nasceu como produto não esmaltado, mas é frequente encontrar versões 

esmaltadas dele (BIFFI, 1999). 

 O grés porcelanato, como atualmente produzido, nasceu no polo cerâmico de 

Sassuolo (Itália) no final dos anos setenta (BIFFI, 1999). 

 A denominação “grés porcelanato” deriva dos termos italianos “grés”, produto 

cerâmico de alta densidade caracterizado por uma fase cristalina imersa em uma 

fase vidrosa, e “porcelanato” referente às características técnicas do produto que, 

basicamente, remontam às da porcelana. 

 Características principais do “grés porcelanato” são a resistência superficial ao 

ataque ácido e a impermeabilidade à umidade e ao gelo. 

 A superfície do grés pode ser polida até assumir aspecto muito parecido com 

granitos e mármores, com a vantagem de apresentar um custo inferior e 

características superiores às dos produtos naturais. Outra vantagem do grés, na 

versão esmaltada, é que a maior temperatura de queima utilizada no processo de 

fabricação, permite o uso de esmaltes com características cromóforas superiores e 

mais amplas que as dos produtos tradicionais de monoqueima. 

 Para uma visão abrangente do objeto de estudo, é necessário introduzir o 

conceito de classificação dos produtos, identificando produtos similares com 

utilizações diversas (SACMI, 2003).  A classificação formal, no setor cerâmico, é 

baseada em padrões técnicos internacionais (que consideram o processo produtivo 

e a absorção da água do produto final) e em costumes comerciais (que se baseiam 

em nomenclaturas ligadas ao uso do produto). 

 As normas técnicas separam pisos e azulejos cerâmicos em grupos e definem as 

características mínimas que os produtos devem possuir em relação ao uso para o 

qual são destinados. 

 Os costumes comerciais diferenciam as tipologias de pisos e azulejos cerâmicos 

em três grandes classes de produtos: revestimento (ou azulejo), piso e grés 

porcelanato. 
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 O Apêndice A reporta conceitos e detalhes da classificação dos produtos 

cerâmicos. 

 

 

2.2. Processo de fabricação 

 

 

 O processo de monoqueima aqui tratado, usado na produção de pisos e azulejos 

esmaltados, constitui-se como uma nova tecnologia a partir do início dos anos 

setenta, quando aparecem as primeiras plantas industriais de grande dimensão. 

 A evolução tecnológica realizou-se rapidamente, ao longo dos últimos quarenta 

anos. 

 O processo se contrapõe ao mais tradicional, de "biqueima", que prevê uma 

queima dupla, a primeira realizada apenas no suporte, a segunda destinada à 

"maturação" do esmalte, aplicado entre as duas fases de queima. A biqueima 

permite queimar a produção alimentando o forno com várias peças empilhadas, 

apoiadas em estruturas que mantêm uma distância mínima entre elas para não 

danificar o esmalte; o processo permite queimar qualquer tipo de massa cerâmica. 

 A monoqueima prevê uma queima única para a sinterização do suporte e a 

maturação do esmalte (VENTURI, 1986). A monoqueima processa um suporte 

"verde" e, pela tendência de produzir um material altamente greificado (com 

proeminente fase líquida), exigia inicialmente a passagem no forno das peças sobre 

suportes individuais (placas refratárias), em simples camada. A escolha da baixa 

porosidade resídua da produção era ditada pela baixa homogeneidade térmica dos 

fornos, que garantia estabilidade dimensional do produto apenas com a porosidade 

próxima de zero (produto altamente greificado). Nasceram assim os fornos 

monocamada, com vários canais independentes, com ciclo rápido, de até 150 

minutos. Dessa tipologia de fornos, derivam os modernos fornos rápidos de rolos, 

hoje universalmente utilizados pela monoqueima. A tipologia de forno de rolos 

permitiu ampliar as tipologias de produtos, aumentando suas dimensões e 

características. 

 A partir dos anos setenta, passou-se do processo de queima lenta ao de queima 

rápida, devendo reprojetar todas as fases do processo em função desta inovação, 

que abriu perspectivas tecnológicas antes impensáveis. As dimensões dos fornos 
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aumentaram, os sistemas de combustão e de controle melhoraram, permitindo uma 

distribuição térmica otimizada em relação aos materiais, especialmente nas áreas 

críticas da curva de queima. 

 Ao longo dos anos setenta, assistiu-se à transformação tecnológica das plantas 

de produção, passando dos processos tradicionais em forno de túnel aos modernos 

sistemas com forno de rolos monocamada e ciclos rápidos de queima. A inserção 

desta tecnologia (monoqueima rápida) constituiu-se como uma verdadeira revolução 

do ponto de vista tecnológico. A adoção destas novas tecnologias exigiu novos 

layouts e o elevado grau de automação permitiu uma forte compressão dos custos 

industriais. Consequentemente, nos anos oitenta, verificou-se a evolução dos 

processos de produção, nas diferentes fases, por meio de difusão da moagem a 

úmido descontínua, introdução do processo de atomização8 da barbotina9, difusão 

das prensas hidráulicas, adoção de secadores rápidos e difusão de fornos de rolos. 

O uso da moagem contínua está se firmando, cada vez mais, também para plantas 

de pequena e média dimensão. 

 A introdução do grés porcelanato, entre o final dos anos setenta e o início dos 

anos oitenta, constitui a segunda revolução tecnológica do setor cerâmico. 

 Nos anos noventa, assiste-se à consolidação dos processos de produção da 

monoporosa e da biqueima rápida, permitindo a redução dos custos industriais. 

 A tecnologia de queima rápida permite redução do ciclo de queima, incremento 

das características mecânicas do produto acabado, simplicidade dos sistemas de 

esmaltação, possibilidade de produção de grandes formatos e utilização de 

automação avançada. 

 Para finalizar o resumo histórico da evolução tecnológica de processo, a partir dos 

anos noventa, após alcançar um patamar tecnológico de processo bastante elevado 

e sua consolidação, assiste-se a uma evolução tecnológica que abrange novas 

aplicações de tecnologias tradicionais, incremento e melhoria nas tecnologias já 

consolidadas e gradual aparição de tecnologias inovadoras. Um breve resumo das 

principais evoluções é relacionado na Tabela 2.1. É importante ressaltar que as 

inovações relatadas e previstas na tabela 2.1 referem-se à realidade italiana; no 
                                                 
8 Atomização: processo para obter a evaporação da água contida numa barbotina, até valores 
residuais de 4–7 %; consiste na injeção em alta pressão (2,5-3,0 MPa) e nebulização da barbotina do 
lado inferior do atomizador, em contracorrente com um fluxo de ar quente. A barbotina é assim 
transformada em aglomerado de pó seco, de granulometria e umidade controlada (VENTURI, 1986). 
9 Barbotina: dispersão da massa cerâmica moída em água; produto final da moagem a úmido.  
Facilita a homogeneização de matérias primas diferentes (VENTURI, 1986). 
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Brasil algumas inovações já foram aplicadas, outras ainda devem demorar, em 

função do natural atraso com que tecnologias são importadas em países 

utilizadores, mas não geradores de tecnologia. 

  

Tabela 2.1 – Inovação da tecnologia de processo cerâmico após 1990 na Itália 

(adaptado de Bursi, 2008) 

Fases do processo 
de produção 

Inovação fundamental Inovação incremental Novas fro nteiras da 
pesquisa 

Preparação massa Moinhos contínuos de 
grande capacidade 

Corpos de moagem de 
alta densidade 

Moagem separada por 
fase de moagem e tipo 
de material 

Carregamento 
prensas 

Sistemas de 
carregamento especiais 
para efeitos naturais 

Duplo carregamento Produto mais parecido 
com o material natural 

Conformação 2 prensas em série e 
decoradoras 
intermediárias 
 
Acabamento face 
superior 

Prensas de alta 
capacidade 
 
 
Matrizes isostáticas 

Sistemas de 
prensagem para 
grandes formatos 
 
Prensagem por rolos 

Secagem Secagem rápida Sistemas 
monocamada 

- 

Esmaltação e 
decoração 

Decoradoras rotativas 
 
 

Sistemas automáticos 
de preparação cores 
(tintômetros) 

Decoração digital, sem 
contato (ink-jet) 

Estoque e 
movimentação 

Veículos a guia 
automática (AGV) 

Localização por laser 
(LGV) 

Sistemas de visão 
inteligente 

Queima Controle automático 
para manter parâmetros 
preestabelecidos 

Fornos de rolos de 
grande comprimento e 
largura 

Controle dinâmico 
(características dos 
produtos) 

Acabamento Série completa de 
máquinas para 
acabamento superficial 
(polimento, retífica, 
esquadrejamento, etc.) 

Retificação em linha Pesquisa para efeitos 
superficiais melhores 

Escolha e 
embalagem 

Escolha automática Escolha com sistemas 
de visão 
 
Integração com 
armazém com LGV 

Automação total 
 
Embalagem com 
tecnologia “four-
phases” 

Controle de 
poluentes 

Filtros convencionais Filtros avançados Controle de efluentes 
orgânicos e produtos 
com baixíssimo nível 
de percepção de 
cheiro 

 

 A Figura 2.1 mostra o fluxograma do processo genérico de produção de 

monoqueima, discutido adiante. 

 



14 

 

Figura 2.1 - Fluxograma do processo genérico de produção de monoqueima 
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 A configuração do processo produtivo pode apresentar diferentes níveis de 

sofisticação, dependendo das dimensões e do grau de automação da planta, da 

tipologia do produto, do tipo de controle adotado e da flexibilidade do processo.  A 

produção do grés porcelanato apresenta tecnologias exclusivas em algumas fases 

do processo de fabricação, que são detalhadas quando da descrição da fase relativa 

no processo genérico: 

- coloração da barbotina (todas as variantes de grés); 

- dosagem e mistura de pós coloridos (granitos10); 

- granulação e mistura com pós coloridos de densidades diferentes 

(macrogranitos11); 

- distribuição de pós coloridos no enchimento do estampo na prensagem 

(variegati12); 

- aplicação e secagem de soluções cromóforas (produtos esmaltados). 

 O processo inicia-se com o recebimento das matérias-primas, que, para as 

argilas, devem ser mantidas no estoque por tempo determinado (homogeneização 

da umidade).  Prossegue com a dosagem, compondo a formulação do produto. 

Esta etapa é realizada com equipamentos de diferentes níveis de automação e de 

forma contínua ou intermitente. 

 Em seguida, as matérias-primas são encaminhadas à fase de moagem, a úmido 

ou a seco, com processo contínuo ou descontínuo. A moagem reduz as dimensões e 

homogeneíza as matérias-primas, até obter constância de composição e 

granulometria. O grau de moagem influencia muitas características do produto final: 

estabilidade dimensional, porosidade, temperaturas de ciclo, reatividade dos 

componentes e características mecânicas (BORDIGNON, 2004). O produto que sai 

da moagem a úmido é denominada “barbotina” (massa cerâmica moída e diluída em 

água). 

 No caso do porcelanato, a adição de “xaropes”13 influencia a cor da massa base; 

o tipo mais simples de porcelanato é monocromo com massa inteiramente colorida; 

a massa atomizada é enviada à seção de prensagem sem mistura de cores 

diferentes. 

                                                 
10 Granito: composição de atomizado de cores diferentes imitando a textura do granito natural. 
11 Macrogranito: efeito estético de imitação da textura de granito natural com grãos coloridos de 
maiores dimensões. 
12 Variegati: termo italiano indicando textura multicromática com distribuição irregular. 
13 Xarope concentrado é constituído de barbotina colorida com alta concentração de pigmentos. 
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 No processo de moagem a úmido é necessário secar a barbotina. Esta fase é 

realizada com a atomização, que evapora a água e forma partículas esferoidais. A 

massa moída é estocada até prosseguir o ciclo.  O dimensionamento da planta de 

atomização, no caso do porcelanato, depende da tipologia do produto e do número 

de cores requeridas. Embora o processo de atomização seja conceitualmente o 

mesmo para todo tipo de produto cerâmico, a complexidade do conjunto de pós 

necessários define número e potencialidade de tanques, silos e atomizadores a 

serem instalados. Prevendo a produção de regranulado, a configuração da planta é 

ainda mais complexa. A regranulação, que pode ser a seco ou a úmido, produz 

massas com granulometrias variadas que, misturadas na prensagem, geram um 

efeito estético de granitos com grânulos de cores e tamanho diferentes. Para a 

produção de macrogranitos, a regranulação é mais complexa e produz grãos de 

argila com coloração diferente em camadas no mesmo grão. Em alguns casos, a 

granulação produz “pellets” de massa colorida que, oportunamente quebrados, 

expõem as diferentes cores com efeitos estéticos complexos. 

 Na fase sucessiva, após uma peneiração de controle, a massa moída alimenta a 

prensa, que realiza a compactação e a conformação do suporte. O objetivo é a 

obtenção da máxima densidade da massa verde, para fornecer a resistência 

mecânica necessária para o manuseio do produto nas fases seguintes, antes da 

queima. O grau de compactação controla o encolhimento do produto na fase de 

queima e, por outro lado, deve permitir a eliminação da umidade residual da massa 

na secagem e dos produtos de oxidação dos componentes orgânicos, na fase de 

queima, para não gerar defeitos (esfoliação, auréola14, coração negro15, densidade 

não uniforme). A operação é realizada em prensas hidráulicas (até 7.000 t) e a 

pressão específica, na massa, varia entre 20 e 45 MPa, no caso do grés 

porcelanato.  

 A obtenção de efeitos estéticos específicos, no caso do grés porcelanato, é 

possível apenas utilizando sistemas de carregamento da massa no estampo da 

prensa. Os alimentadores realizam a distribuição de quantidades oportunas das 

várias massas coloridas, criando desenhos predefinidos. No intento de reduzir os 
                                                 
14 Auréola: defeito devido a alta quantidade de pó fino na massa, gerado pelo movimento do ar 
deslocado pelo punção móvel durante o fechamento do estampo, que arrasta o pó fino adensando-o 
nas bordas (BIFFI, 2000). 
15 Coração negro: defeito devido à incompleta oxidação na queima de substâncias orgânicas 
presentes na massa, constituído por uma mancha escura na parte interna das placas (núcleo), (BIFFI, 
2000). 
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custos com matérias-primas, uma evolução da produção de granitos prevê um duplo 

carregamento do estampo da prensa, com uma camada inferior neutra (sem 

pigmentação) e uma camada superior colorida. 

 A demanda de produtos industriais cada vez mais parecidos com os naturais 

(granitos e mármores) levou à utilização de moldes chamados de “estruturados”, isto 

é, com superfície não plana, reproduzindo as irregularidades das pedras naturais 

não polidas. 

 A dificuldade de manter a constância dimensional e geométrica no produto final, 

utilizando massas de composição e granulometria variada com distribuição irregular 

no molde, levou à necessidade de compactar a massa com uniformidade. Isto foi 

possível utilizando a “matriz isostática”, considerada a maior inovação tecnológica, 

em cerâmica, após a monoqueima (BIFFI, 1999). O molde isostático é constituído de 

uma base metálica e de uma superfície de borracha, em contato com a massa 

cerâmica, separadas por uma câmara preenchida com óleo hidráulico, que distribui 

uniformemente a pressão entre as partes do molde. A uniformidade de pressão na 

superfície permite, na fase de prensagem, uma redistribuição uniforme da massa 

dentro do molde. 

 O produto “verde” perde a umidade residual na secagem; desta etapa dependem 

o controle da estabilidade dimensional e o incremento da resistência mecânica do 

material verde, que deve manter a estabilidade ao longo do processo, antes da fase 

de queima. A secagem reduz a umidade de 5-5,5 % no produto prensado até valores 

< 1%. A configuração dos secadores pode ser vertical ou horizontal; ambos operam 

a temperaturas de 130-140 ºC, com ciclos de 15 a 30 minutos para os horizontais e 

de 45 a 90 minutos para os verticais. 

 Segue a esmaltação. A decoração do produto é obtida por deposição de 

esmaltes. A tipologia do produto final define o tipo e o número das aplicações na 

linha de esmaltação e o estado físico dos esmaltes, que podem ser suspensões em 

água ou pastas misturadas com veículos serigráficos ou secas, com colas e outros 

aditivos. As exigências são as mais variadas, de 4 ou 5 até 25 ou mais aplicações, 

depositando de  300 g/m2 até 3 kg/m2 de esmalte. A preparação dos esmaltes prevê 

fases de dosagem dos componentes, moagem a úmido das fórmulas e estoque de 

linha dos lotes de esmaltes prontos, até a alimentação da linha de aplicação. A linha 

de esmaltação completa é obtida compondo, na sequência estabelecida, módulos 

padrão, com sistemas de transporte e unidades de aplicação independentes. O 
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comprimento das linhas pode variar de 30 até 120 m. Dependendo das 

características estéticas e técnicas do produto, a sequência de aplicação dos 

esmaltes pode ser aumentada, reduzida ou modificada, mudando a posição dos 

módulos aplicadores ao longo da linha de esmaltação. Operações auxiliares à 

esmaltação são inseridas na sequência de deposição dos esmaltes, por exigências 

técnicas ou estéticas: escovas para retificação das bordas, escovas para efeitos 

“rústicos”, umidificadores, secadores, viradores das placas (90º), acumuladores 

pulmão. No caso de esmaltação de alguns tipos de grés porcelanato com sais 

solúveis, é necessária a instalação de outro secador na saída da linha de 

esmaltação, específico para estabilizar e homogeneizar a penetração dos agentes 

cromóforos. 

 A fase sucessiva é a queima, operação fundamental da produção cerâmica, que 

permite o desenvolvimento de todas as reações que determinam a aquisição das 

características tecnológicas e estéticas desejadas, a sinterização do suporte e a 

maturação do esmalte (VENTURI, 1986). A definição dos parâmetros de queima 

(curva térmica) é fundamental para o correto desenvolvimento das reações químico-

físicas que se realizam e os resultados dependem da natureza químico-física da 

massa, do grau de moagem, da densidade do suporte prensado e da temperatura 

máxima de queima. Os ciclos de queima variam de 35 a 60 minutos e as 

temperaturas máximas podem oscilar entre 1.080°C e 1.220°C. No caso do grés 

porcelanato, variam de 45 min. (para formato e espessura modesta) a 90 min. (para 

formatos de grande dimensão e espessura elevada) e até a 120-160 minutos (para 

as dimensões máximas hoje produzidas, 1 x 2 m). As temperaturas máximas variam 

de 1.180°C a 1.270°C, dependendo das características da massa, do grau de 

moagem da barbotina e da compactação na fase de prensagem (SACMI, 2003). 

 As características de planicidade são controladas gerenciando pequenos 

gradientes de temperatura entre as faces superiores e inferiores do produto. Os 

fornos atuais operam com camada única de peças cerâmicas, suportadas e 

movimentadas por rolos cerâmicos refratários. 

 O processo normalmente prevê duas fases de estocagem do produto: uma do 

verde, antes da queima e uma do produto queimado. A razão destas etapas se 

encontra na necessidade de balanceamento da linha de produção, em função dos 

turnos de trabalho diferentes na seção de queima. O forno de queima deve operar 

em contínuo, 24 horas/dia e 7 dias/semana, por razões de eficiência térmica e de 
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estabilidade estrutural. Devido aos custos de mão de obra, as outras seções de 

produção (preparação de massa, prensagem, secagem, esmaltação e 

escolha/embalagem) operam por 2 turnos diários e 5 dias/semana. Ao longo da 

semana, a produção que ultrapassa a produtividade do forno é acumulada no 

estoque pré-queima e é processada no turno noturno e nos finais de semana. 

Paralelamente, após a queima, o produto é acumulado no estoque pós-queima e 

processada nas seções de escolha e embalagem no período normal de trabalho. 

 O processo de produção termina com a escolha e a embalagem. A escolha é 

realizada em duas fases, uma relativa a cor e tonalidade do esmalte e outra relativa 

a parâmetros dimensionais. O controle das características estéticas do produto final 

e sua classificação são realizados manualmente. Nessa fase, o produto é deslocado 

sobre a esteira e passa na frente do operador que compara o produto com uma ou 

mais amostras de referência postas numa mesa ao lado da esteira; o operador 

marca com tinta especial as peças defeituosas ou com classificação especial. Na 

fase seguinte, o equipamento que verifica as características dimensionais do produto 

reconhece as marcas do operador e separa as peças de acordo com a classificação 

definida. A seleção dimensional dos produtos é realizada em máquinas automáticas, 

com equipamentos eletrônicos que verificam o calibre e a planicidade das 

superfícies, classificando o produto automaticamente e separando-o para a 

embalagem.  Embora não tenha intervenção nas características do produto, a 

escolha é uma fase muito delicada do ciclo de produção, pelo que tange à qualidade 

final do produto. É importante ressaltar que a seleção do produto, com respeito à 

tonalidade da decoração e a eventuais defeitos estéticos, é manual e depende 

exclusivamente da habilidade e atenção do operador e das condições 

luminotécnicas do ambiente. Por este motivo, a eliminação do trabalho noturno 

tende a reduzir a influência negativa das condições do ambiente (iluminação 

artificial) sobre a classificação qualitativa do produto. 

 O processo de embalagem é também automatizado e, no caso de linhas de alta 

produção, a automação estende-se até a formação da paleta e seu revestimento 

com filme plástico extensível ou termo-encolhível (BORDIGNON, 2004). A 

versatilidade dos sistemas LGV permitiu a extensão do uso destes equipamentos até 

a movimentação das paletas de produto acabado entre a embalagem e a colocação 

no estoque final. 
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 Algumas linhas de produtos de grés porcelanato requerem uma ulterior fase de 

processo: o polimento e a esquadrejatura, ou retífica dimensional. O processo é 

realizado exclusivamente em produtos da melhor qualidade (1ª escolha). O 

polimento se caracteriza mais como um pequeno processo separado, prevendo as 

fases de polimento próprio e o de esquadrejatura e “bisellatura"16, uma calibragem 

dimensional fina do produto (SACMI, 2003). As linhas de acabamento também são 

automatizadas e realizam a remoção superficial do material com ferramentas 

abrasivas com superfícies de corte em diamante e com processo a úmido. A 

necessidade de diversificação do produto levou a desenvolver variantes do processo 

de polimento, em termos de acabamento superficial, com superfície espelhada, 

escovada e com desenhos geométricos. 

 A realização da esquadrejatura no grés porcelanato é hoje, em muitos casos, uma 

exigência técnica relativa à posa do produto. Devido às características de 

estabilidade dimensional deste produto, obtida pela alta densidade e baixa 

porosidade, é possível instalar o porcelanato sem a folga que é exigida pelos 

produtos convencionais. Desta forma, para a obtenção de um piso perfeitamente 

alinhado, as peças devem apresentar superfícies de contato perfeitamente lineares e 

ortogonais. 

 Um aspecto relevante do processo de produção é o alto grau de automação que 

caracteriza as instalações, com particular evidência no que se refere à 

movimentação do produto que é deslocado por sistemas de rolos e correias. 

 Em função da produtividade das linhas, acumuladores de estoques com função 

de segurança são inseridos em vários pontos da linha de produção. Em caso de 

falhas, em uma determinada seção da linha, o acúmulo permite realizar as 

intervenções emergenciais sem parar a produção. 

 O último desenvolvimento dos sistemas de movimentação é representado pelo 

uso de equipamentos com guia automática (AGV) para estocagem e movimentação 

do produto verde e queimado. Esses sistemas são gerenciados de forma 

automática, por software de gestão interligados com o sistema de controle e gestão 

da linha de produção e do forno. A mais recente inovação nos sistemas de guia 

automática dos veículos de movimentação do produto substituiu a “guia por campos 

                                                 
16 bisellatura: termo técnico, de origem italiana, que indica a execução de um chanfre nas bordas das 
peças cerâmicas. 
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magnéticos” (cabos enterrados) por “ sistemas de localização por laser” (LGV), cuja 

gestão memoriza o mapa da área de circulação e calcula a cada instante a posição. 

 

 

2.3. Desenvolvimento do produto cerâmico 

 

 

 No setor cerâmico o desenvolvimento técnico e artístico das novas linhas de 

produtos (pisos e azulejos) costuma ser responsabilidade do fornecedor de esmalte, 

o colorifício, baseado em um ciclo padronizado; as cerâmicas raramente 

desenvolvem a criação dos próprios produtos. Em alguns casos, quando a cerâmica 

decide realizar um novo produto com alto conteúdo técnico e estético, que possa 

representar uma efetiva diferenciação dos concorrentes, recorre aos “designers” - 

profissionais externos especializados no desenvolvimento estético e técnico - 

encomendando o desenvolvimento das novas linhas de produtos. 

 O colorifício desenvolve periodicamente (no mínimo duas vezes por ano) novas 

coleções, criando a ideia artística e uma primeira linha de esmaltes. Posteriormente, 

amostras dos produtos, em número limitado de variantes de cores e efeitos, de 

tamanho padronizado, são apresentadas aos clientes, os produtores cerâmicos, os 

quais examinam a coleção e podem pedir outras variantes de cores e efeitos, 

definindo os formatos que irão produzir. É preparada, assim, uma nova série de 

amostras, em função dos pedidos do cliente, com uma nova apresentação 

(BORDIGNON, 2004). 

 Após a aceitação do produto por parte do cliente, inicia-se o desenvolvimento 

técnico, devendo-se adaptar os esmaltes às configurações finais escolhidas e às 

condições operativas das linhas de produção de cada cliente. Tal adaptação envolve 

a caracterização das matérias-primas17 do suporte (cuja formulação é própria do 

cliente), os equipamentos, as condições operativas da produção e o custo final do 

produto. Fisicamente, as sucessivas adaptações são efetuadas no laboratório 

interno de desenvolvimento e assistência técnica do colorifício e devem ser seguidas 

de testes produtivos nas dependências do cliente. Geralmente o processo necessita 

de várias repetições: entre duas e cinco. 

                                                 
17 Caracterização de uma matéria prima: identificação da composição química e mineralógica. 
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 Ao longo da produção em série de qualquer produto já desenvolvido, apresenta-

se a necessidade de adaptações sucessivas, devido às alterações de parâmetros 

exigidas ou efetuadas pelo cliente. A título de exemplo: as matérias-primas 

apresentam alteração de características físico-químicas, dependendo da área de 

extração nas jazidas; o cliente pode desejar alterar as sequências das estações de 

decoração; as curvas de queima dos fornos podem ser modificadas. Estas 

adaptações também seguem o processo normal anteriormente descrito. 

 A tabela 2.2 esquematiza as fases do desenvolvimento. 

 

Tabela 2.2 – Sequência de desenvolvimento de produtos cerâmicos 

Fase Atividade Local OBS. 

1 1° desenvolvimento Colorifício criação amostras padrão 

2 1a apresentação Cerâmica análise e pedido alterações 
3 2° desenvolvimento Colorifício modificação amostras padrão 
4 2a apresentação Cerâmica análise amostras modificadas 
5 aceitação Cerâmica aceitação – possível pedido de  alterações 

sucessivas 
6 1a adaptação Colorifício adaptação a formato e parâmetros  operativos 

(massa – equipamento) 
7 1ª semi-industrial Cerâmica testes no local 
8 2ª adaptação Colorifício adaptações 
9 2ª semi-industrial Cerâmica testes no local 
--  -- -- 

n 
 

adaptações sucessivas 
(até 5 vezes) 

Colorifício adaptações 

n+1 semi-industriais sucessivas 
(até 5 vezes) 

Cerâmica testes no local 

--    
pós- 
venda 

adaptação e 
semi-industrial 

Cerâmica /  
Colorifício 

adaptação a novos parâmetros de produção 

 
 Os técnicos de colorifício desenvolvem os novos produtos com base na produção 

italiana, reconhecidamente líder mundial de tecnologia e estética, através de 

catálogos de produtores e feiras especializadas. A Espanha também fornece 

algumas ideias, mas apenas quanto ao revestimento (azulejos). Estima-se que cerca 

de 80% de novos produtos têm origem na produção italiana e 20% na espanhola18. 

                                                 
18 Dados fornecidos por técnicos de desenvolvimento de um colorifício, em pesquisa de campo 
realizada em 03/2004; dados e informações reconfirmados em 02/2012. 
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Nos últimos anos, o mercado interno requer produtos que copiem pedras naturais 

(mármores, granitos e madeira); por isso a fonte de inspiração dos técnicos tem sido 

a própria matéria-prima natural. 

 O processo criativo inicia-se com a digitalização das imagens (foto de catálogos 

ou reprodução gráfica das pedras). Os colorifícios utilizam programas específicos 

para computador e equipamentos fotográficos digitais, que permitem realizar desde 

a elaboração da imagem até a preparação das telas serigráficas, normalmente em 

número de 4 para cada produto, prontas para efetuar a decoração do suporte. A 

tarefa mais complexa é desenvolver os tipos e as tonalidades dos esmaltes 

necessários à obtenção do resultado desejado. 

 No caso de desenvolvimento de suporte “estruturado” (superfície em relevo) 

acrescenta-se a sequência de operações de preparação de moldes (positivo e 

negativo) até disponibilizar o exemplar de punção da prensa, que na versão para 

laboratório é em silicone, ao passo que na industrial deve ser reproduzida em metal. 

É necessário ressaltar que os produtos desenvolvidos a partir das amostras do 

mercado estrangeiro precisam de adaptação. Os produtos europeus, destinados ao 

mercado internacional, utilizam matérias-primas puras, adotam tecnologias 

inovadoras, são produzidos com equipamentos modernos e, portanto, apresentam 

alta qualidade, com um custo proporcional. Para realizar produtos compatíveis com o 

mercado nacional, é necessário que sejam reproduzidos com as matérias-primas 

locais, com tecnologia dominada pelos ceramistas brasileiros e com custo reduzido. 

 No caso dos clusters europeus, a proximidade de concorrentes e fornecedores 

criou colaborações e parcerias, principalmente entre fornecedores de equipamentos 

e serviços, levando ao surgimento de firmas especializadas em projetos, softwares, 

realizações gráficas e de componentes mecânicos e eletrônicos que disponibilizam 

as soluções mais avançadas com custos acessíveis. 

 O horizonte brasileiro, ao contrário, foi fortemente penalizado pelas políticas de 

proteção da década de oitenta, que geraram uma relativa tranquilidade entre os 

produtores locais, beneficiando-os só temporariamente (aparentemente) ao longo de 

um período que acabou com a abertura dos mercados advinda com o Plano Real. 

 A inércia gerada pelo protecionismo deixou os ceramistas brasileiros com uma 

qualidade dos produtos abaixo dos padrões internacionais, com uma tecnologia 

defasada, carentes de normas técnicas, de estruturas e diretrizes setoriais e 

desprovidos de estruturas comerciais orientadas à exportação. 
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 Motivo decisivo para a atual situação nacional é o poder de aquisição dos clientes 

finais, pois o preço médio do produto aceito no mercado não permite realizar um 

revestimento de qualidade internacional. 

 Outros detalhes importantes: as amostras são realizadas a partir de um suporte 

padronizado, pré-seco, cuja composição nunca reproduz as variáveis da massa do 

cliente; os lotes de esmalte utilizados no laboratório são de 0,5l até 1 l, gerados em 

pequenos moinhos de cerâmica; embora com iguais valores de resíduo de moagem, 

a curva granulométrica difere da curva obtida de moinhos industriais, que 

normalmente produzem lotes de 2500 e 5000 l de esmalte. 

 As fases práticas de realização das amostras são as seguintes: 

� aplicação de engobe19, com aerógrafo manual; 

� aplicação de serigrafias; 

� aplicação de outras decorações, sempre manualmente (processo que permite um 

número limitado de efeitos e o resultado depende muito da habilidade do 

aplicador); 

� secagem em estufa de laboratório, descontínua e de pequeno volume; 

� queima em forno. 

� Os tempos técnicos para o desenvolvimento convencional podem ser assim 

avaliados: 

� primeiro desenvolvimento:   1 semana a 10 dias; 

� primeira apresentação: 2 a 5 dias; 

� segundo desenvolvimento, com os pedidos do cliente: 1 semana; 

� segunda apresentação e escolha definitiva:  2 a 3 dias; 

� primeira adaptação aos parâmetros do cliente: 3 a 5 dias; 

� testes semi-industriais20 na linha de produção do cliente: 1 dia (depende da 

disponibilidade do equipamento); 

� adaptações finais: 3 ou 4, executadas no cliente; cada teste ocupa de 1 a 2 dias, 

com jornadas de trabalho que facilmente chegam a 16 horas seguidas; estas 

adaptações dos esmaltes envolvem as cores (tonalidades), as curvas de queima, 

as aplicações especiais (granilha, espátula, flamatura, etc.) e requerem, no local, 

                                                 
19 Engobe: camada de esmalte base, aplicado entre suporte e esmalte de acabamento, com várias 
funções, entre as principais: reduzir ações de impurezas, ajustar acordo dilatométrico, reduzir o custo 
do esmalte. 
20 Semi-industrial: realização de pequenos lotes experimentais de produto, utilizando a linha de 
produção do cliente. 
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uma ampla disponibilidade de matérias-primas para os esmaltes (fritas, corantes, 

aditivos) a fim de que o técnico possa reformular e disponibilizar os produtos 

adaptados em tempo brevíssimo, permitindo a repetição dos testes na mesma 

sessão de acesso à linha de produção. 

 O desenvolvimento de uma nova coleção ocupa aproximadamente 90 dias 

(corridos) de um técnico, período correspondente a 65 dias úteis. 

 A figura 2.2 indica um cronograma típico do ciclo de desenvolvimento. 

 

                                                        

Etapas                                                    

testes pós-venda                                                      
adaptação pós-
venda                                                      

 --                                                      

2º teste semi-
industrial                                                      

2a adaptação                                                      

1º teste semi-
industrial                                                      

1a adaptação                                                      

aprovação                                                      

2a submissão                                                      

2º desenvolvimento                                                      

1a submissão                                                      

1º desenvolvimento                                                       

Duração [dias] 0 20 40 60 80 100 120 140   

                                                        

 

Figura 2.2 – Cronograma típico de desenvolvimento de produtos cerâmicos 

 

 A sequência de desenvolvimento dos novos produtos exige tempo longo e custos 

altos, devido à necessidade de repetidas operações, como o deslocamento do 

técnico responsável, à preparação de lotes de esmalte em quantidades suficientes 

para testes de produção. É também necessária uma cuidadosa programação, com o 

cliente, para efetuar os testes na ocasião de troca de tipologia de produto ou 

manutenção das linhas produtivas. 

 O maior obstáculo à execução dos testes é o transtorno que se cria no processo 

produtivo. Uma troca de esmalte exige a limpeza dos equipamentos que efetuam a 

esmaltação, antes e depois do teste; frequentemente é necessário alterar a curva de 
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queima do forno, cuja inércia é alta; falhas na alimentação do forno e mudança nas 

características do produto geram instabilidades e um lote pequeno nunca é 

queimado em condições similares às da produção seriada. 

 Outro problema é constituído pela presença simultânea dos técnicos de 

colorifícios concorrentes nos clientes. As cerâmicas compram esmaltes e outras 

matérias-primas de diferentes colorifícios ao mesmo tempo; por tal motivo, é normal 

que técnicos concorrentes trabalhem ao mesmo tempo, lado a lado, nos laboratórios 

da mesma cerâmica, seja pelo trabalho rotineiro de pós-venda, seja pelo 

desenvolvimento das novas linhas de produtos. Tal conjuntura gera uma inevitável 

facilidade de acesso a informações que deveriam ser mantidas sob sigilo, permitindo 

aos técnicos de um colorifício examinar ou até tomar posse de amostras de novos 

produtos que estão sendo desenvolvidos pelo concorrente. Estima-se que 

aproximadamente 70% dos novos produtos são captados e analisados pelos 

colorifícios concorrentes antes da chegada à definição do contrato de fornecimento e 

à consequente produção industrial. Às vezes, a própria cerâmica facilita o acesso de 

um técnico de um colorifício concorrente a determinados novos produtos, 

viabilizando a contrafação dos mesmos. Desta forma, o colorifício concorrente pode 

realizar economias no desenvolvimento do produto, viabilizando uma redução de 

preço do novo esmalte. 

 No presente capítulo foram apresentadas informações detalhada sobre o produto 

cerâmico, a tecnologia de produção e a metodologia de desenvolvimento dos novos 

produtos, no intento de fornecer uma base de noções que facilitem o entendimento 

do leitor e permitam completa interação com o assunto tratado. 

 Nos dois capítulos a seguir prossegue, em paralelo, a apresentação de conceitos 

teóricos (desenvolvimento de produtos, gerenciamento do ciclo de vida e de 

produtos sustentáveis), no capítulo 3, e de informações técnicas específicas 

(mercado, tecnologia de produção, normas técnicas e ambientais e na estratégia de 

gestão), comparando o estado da arte nos dois setores cerâmicos de interesse 

(Brasil e Itália), no capítulo 4. O escopo é completar o conjunto de informações e 

dados que servem de base para a proposta do objetivo principal da tese: a criação 

de um modelo de referência para desenvolvimento de novos produtos e tecnologias 

de produção, específico para o setor de produção de cerâmica para revestimento. 

 Percebe-se que, apesar da tecnologia de produção ser consolidada e estável, a 

dinâmica do mercado exige uma contínua evolução dos produtos, em termos de 
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estética e acabamento, estimulando a definição de novas aplicações e esmaltes, e 

em termos de custos de produção, incentivando a busca de novos materiais. 

 A consequência deste desenvolvimento abrange soluções que não alteram 

substancialmente a tecnologia geral, mas provocam mudanças, mesmo que 

modestas, das fórmulas, dos ciclos térmicos, das sequências de aplicação e, em 

termos mais gerais, dos parâmetros operacionais da produção. 

 Estas alterações interagem no desenvolvimento do produto e é necessário que 

sejam consideradas na esfera operacional da tomada de decisão.  

 Com menor frequência, os fabricantes de equipamentos desenvolvem e 

apresentam novas soluções tecnológicas mais profundas, que interagem com o 

planejamento estratégico das cerâmicas, envolvendo decisões complexas sobre 

mudanças tecnológicas, substituição de equipamentos e, fundamentalmente, de 

investimentos, resolvidas na esfera gerencial. 

 Em ambos os casos são geradas iterações no fluxo do desenvolvimento de 

produtos cerâmicos e marcos (gates) com características e níveis de decisão 

diferentes. 
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3. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

 

 

 O terceiro capítulo apresenta uma revisão das teorias que embasam o 

Desenvolvimento de Produtos, abrangendo os conceitos gerais de PDP (Processo 

de Desenvolvimento de Produto), de ACV (Análise do Ciclo de Vida) e de Projetos 

Sustentáveis, listando algumas ferramentas disponíveis e utilizadas para a execução 

dos projetos. As informações apresentadas neste capítulo servem, juntamente com a 

análise do estado da arte do setor cerâmico desenvolvida no capítulo 4, como base 

teórica para o desenvolvimento do modelo de referência proposto para o setor 

cerâmico, no capítulo 5. 

 

 

3.1. Desenvolvimento de produto  

 

 

 A primeira apresentação de conceitos estruturados sobre projetos de engenharia 

costuma ser identificada nos anos sessenta, quando Asimow (1962) publica a 1ª 

edição da “Introdução ao projeto”. O autor define projeto de engenharia e identifica 

um modelo geral de desenvolvimento sequencial, cronológico e linear do projeto. Ele 

introduz conceitos inovadores e ainda hoje atuais, com foco no produto, na 

necessidade de mercado que cria a demanda, na sua inserção e distribuição no 

mercado, até o descarte, no fim da vida útil do produto, com o conceito do “ciclo de 

produção-consumo”. Outros princípios importantes que Asimow identifica são a 

integração projeto – meio ambiente, os aspectos sócio-ecológicos, os critérios de 

realizabilidade e técnicas de otimização. A figura 3.1 apresenta o modelo geral de 

desenvolvimento de um projeto proposto por Asimow (1968). 

 No início dos anos 90, Clark e Fujimoto (1991) apresentam uma abordagem 

estratégica do desenvolvimento de produtos, focada no setor automotivo, com 

inovadora visão de melhoria contínua e de integração dos fornecedores com o 

desenvolvimento de produtos. A evolução dos conceitos tratados com uma visão 

ainda mais ampla e generalizada aparece em 1993 por Clark e Wheelwright (1993), 
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com a introdução da estrutura estratégica para o desenvolvimento de produtos ou do 

“funil de desenvolvimento”. 

 

 

Figura 3.1 – Modelo de desenvolvimento de projeto por Asimow (1968) 

 

 Mais recentemente, Kaminski (2000) apresenta o ciclo de produção e consumo do 

produto de forma sistêmica, integrado ao conceito de espiral de projeto, ressaltando 

que o desenvolvimento não é linear, mas interativo, com cada etapa dependente das 

outras e com diferentes passagens por cada etapa, dependendo de resultados, 

parciais ou totais, obtidos em outras etapas, evoluindo e detalhando o projeto e 

convergindo até a conclusão. É possível, assim, utilizar o conceito de espiral de 

projeto que Bohem (1988) apresentou para o desenvolvimento de software, 

generalizando a aplicação à moderna concepção de desenvolvimento de produtos. 

Kaminski, ainda, identifica, readaptando a linha conceitual de Asimow, os princípios 

gerais que orientam o projeto (necessidade, exequibilidade, viabilidade, otimização, 
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etc.), insere a importância do desenvolvimento da criatividade no processo, destaca 

as fases sequenciais de evolução de detalhamento do projeto e as fases principais 

do ciclo de vida do produto.  

A figura 3.2 apresenta o conceito de espiral de projeto por Kaminski (SILVA, 2011). 

 

 

Figura 3.2 – Espiral de projeto (SILVA, 2011) 

 

 Ulrich e Eppinger (2004) publicam o texto “Product design and development”, 

interpretando o desenvolvimento de produtos como uma sequência de atividades 

realizadas com o objetivo de conceber, projetar e comercializar um produto. As 

atividades iniciam-se com a percepção de uma oportunidade de mercado e terminam 

com a produção, venda e distribuição de um produto. O desenvolvimento de 

produtos é determinado por cinco dimensões específicas, todas relacionadas com os 

aspectos econômicos e de rentabilidade das operações: 

� qualidade do produto; 

� custo do produto; 

� tempo de desenvolvimento; 

� custo de desenvolvimento; 

� idoneidade de desenvolvimento. 
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 Os autores também destacam a interdisciplinaridade das atividades do PDP e a 

integração no processo das principais áreas funcionais da empresa. 

 O modelo genérico de desenvolvimento apresentado por Ulrich e Eppinger é 

constituído por 6 fases (fig. 3.3): 

� fase 0: planejamento prévio do projeto do produto; 

� fase 1: desenvolvimento do conceito do produto; especificações e justificativa 

econômica; 

� fase 2: análise das funções de produto e subsistemas; definição da arquitetura, de 

subsistemas e componentes e fluxo do processo de produção; 

� fase 3: detalhamento completo do projeto; detalhamento de todas as 

especificações de produto e ferramentas, lista de materiais, equipamentos, 

incluindo a análise dos custos de produção e da capacidade produtiva; 

� fase 4: testes da pré-série do produto e revisão do projeto em função dos 

resultados dos testes; 

� fase 5: início da produção, com treinamento da mão de obra e solução dos 

últimos problemas inerentes à produção; a produção cresce gradativamente e o 

produto é lançado no mercado. 

 

 

Figura 3.3 – PDP por Ulrich e Eppinger (2004) 

 

 Os autores propõem uma classificação dos projetos, baseada em quatro 

categorias: 

� novas plataformas de produtos: novas famílias baseadas em plataformas comuns; 

� produtos derivantes de plataformas existentes: reendereçamento de produtos no 

mercado; 

� produtos incrementais: revisão de produtos para aumentar ou recuperar a 

competitividade; 

� produtos novos: produtos gerados com características ou processo produtivo 

radicalmente diferentes dos existentes. 
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 Apesar da representação linear (ou sequencial) do modelo, Ulrich e Eppinger 

reconhecem a característica iterativa do PDP, com a necessidade de revisões 

periódicas do planejamento do produto. 

 Em 2006 Rozenfeld et al. (2006) publicam uma visão completa e detalhada do 

desenvolvimento de produtos, identificando um modelo de referência genérico 

padrão, estruturado para a gestão do processo de desenvolvimento de produto, para 

empresas de bens de capital e de consumo duráveis. A visão é de negócios com 

foco amplo, abrangendo o ciclo de vida inteiro do produto, tendo como objetivo a 

integração com o planejamento estratégico da empresa, a engenharia, a 

comercialização, a operação até a retirada do mercado e a possível reciclagem, 

reutilização ou descarte. 

 É destacada a importância da qualidade da gestão empresarial para o sucesso do 

PDP e de uma correta aplicação da metodologia para alcançar uma competitividade 

nos mercados internacionais. 

 O PDP é um processo de negócios crítico para a competitividade das empresas. 

É constituído por uma série de atividades que, partindo das necessidades do 

mercado e considerando as restrições tecnológicas e as estratégias da empresa, 

chega a definir as especificações de projeto de um novo produto e do relativo 

processo de produção. O PDP deve considerar, também, atividades de 

acompanhamento após o lançamento do produto e a descontinuidade do mesmo no 

mercado. 

 Os autores sustentam que as atividades de PDP dependem da classificação do 

projeto em função do grau de mudança que este representa com relação a projetos 

anteriores. No caso específico dos produtos cerâmicos, os novos produtos 

costumam pertencer à categoria de “Projetos incrementais ou derivados”, 

considerando que os produtos derivam de outros produtos existentes, exigindo 

modificações e inovação incremental. No caso da realidade brasileira, os projetos 

podem ser considerados do tipo “Follow-source”. Este termo significa que derivam 

de outros projetos desenvolvidos nas matrizes ou em outras unidades do grupo 

empresarial no exterior, exigindo, principalmente, ações de adaptação às condições 

do mercado doméstico. 

 A moderna abordagem do PDP, coerente com os conceitos de “Desenvolvimento 

Integrado do Produto”, deve considerar a integração das áreas funcionais e da 

cadeia de suprimentos, o que exige uma visão ampla, que ultrapassa os limites da 



33 

empresa, para operações integradas com parceiros externos, fornecedores e 

clientes. Desta forma, devem ser incorporadas ao processo as estratégias de 

produto, de mercado e tecnológicas, as atividades de produção, lançamento e pós-

venda, garantindo a retroalimentação das informações sobre desempenho do 

produto e requisitos dos consumidores. 

 O modelo apresentado por Rozenfeld et al. (2006) prevê a separação em três 

macrofases (pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento), divide 

as macrofases em fases, as fases em atividades e estas em tarefas (fig. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Modelo de referência do PDP por Rozenfeld et al. (2006) 

 

 As fases são assim identificadas: 

� planejamento estratégico do produto (pré); 

� planejamento do projeto (pré); 

� projeto informacional (desenvolvimento); 

� projeto conceitual, projeto detalhado, preparação para produção 

(desenvolvimento); 

� lançamento do produto (desenvolvimento); 

� acompanhamento do produto e processo (pós); 

� descontinuidade do produto (pós). 

 As fases são determinadas pela entrega de resultados, ou “deliverables”, e 

delimitadas pelo seu processo de avaliação, denominado “gate”. 
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 Outra contribuição relevante é a de Dieter e Schmidt (2009): os autores 

apresentam uma visão técnica do projeto de engenharia e do PDP. Inicialmente 

propõem uma metodologia de projeto como um processo de solução de problemas, 

integrando o trabalho de Asimow, destacando 3 problemáticas básicas relacionadas 

com as atividades de projeto: custos, qualidade e tempo. Sucessivamente é 

reconhecida a natureza iterativa do projeto, a importância da informação e é 

introduzido o conceito de ciclo de vida total e de ciclo total do material (Fig. 3.5). 

 

 

Figura 3.5 – Ciclo total do material 

 

 O ciclo de vida total de um componente inicia-se com a concepção de uma 

necessidade e termina com a retirada e o descarte do produto; os autores destacam 

a importância da seleção do material para o desenho do ciclo de vida total, além da 

análise dos fatores energéticos envolvidos com a produção e a possibilidade da 

reciclagem. 

 Quanto ao modelo proposto para o processo de desenvolvimento de produto, 

Dieter e Schmidt (2009) adotam o modelo de seis fases, já apresentado por Ulrich e 

Eppinger (2004). 

 Conceito importante retomado por Dieter e Schmidt é que cada fase termina com 

um “gate” ou revisão do projeto, pela qual o desenvolvimento deve passar com 
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aprovação, antes de seguir para a fase sucessiva. O escopo da atividade de revisão 

permitiria um rápido progresso no desenvolvimento de um novo produto e a seleção 

apenas das soluções (alternativas) mais promissoras, reduzindo possíveis 

desperdícios de recursos. 

 Todo produto segue um ciclo de vida no mercado, a partir do estágio de 

crescimento inicial da concepção, passando para uma fase de relativa estabilidade, 

até uma fase de declínio, que eventualmente termina com a “morte” do produto, ou 

seja, sua retirada do mercado. 

 Quanto aos aspectos práticos do tema, Chiva e Alegre (2009) realizaram uma 

pesquisa, nos setores cerâmicos na Itália e no Brasil, verificando a relação entre 

investimento em gestão de projetos e o desempenho das empresas, confirmando 

que empresas que gerenciam o projeto de forma eficaz e eficiente conseguem um 

melhor desempenho e melhores resultados. 

 Devido à importância que os temas PDP e sustentabilidade assumem para as 

comunidades industrial e acadêmica, a produção científica é contínua e abundante. 

Um importante guia para se orientar entre os inúmeros trabalhos científicos 

publicados até 2001 sobre o tema “desenvolvimento de produto” é o artigo de 

Krishnan e Ulrich (2001). 

 Quanto à relação entre PDP e sustentabilidade, abordada mais adiante, Howarth 

e Hadfield (2006) sugerem um interessante modelo de integração destes conceitos. 

 Um survey fundamental sobre as melhores práticas de PDP para novos produtos 

foi realizado por Kahn et al. (2012). 

 Pela avaliação da bibliografia analisada, é possível perceber que a realização do 

PDP apresenta alguns conceitos principais: 

� divisão em macrofases, fases e atividades; 

� geração contínua de informações; 

� necessidade da presença de “gates”, gerenciais e operacionais; 

� desenvolvimento em espiral, com iterações, ciclos e retroalimentação das 

informações; 

� necessidade de consideração do ciclo de vida do produto; 

� inclusão de conceitos de sustentabilidade. 

 Consequentemente, o modelo a ser desenvolvido no presente contexto é 

caracterizado por esses critérios, tomando como base a proposta de Rozenfeld et al. 

(2006), englobando conceitos fundamentais dos outros autores citados. 
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3.2. Gerenciamento do ciclo de vida  

 

 

 Citando Grieves (2006), o PLM (Product Lifecycle Management), ou 

Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto, é um resultado do “pensamento 

enxuto”, extensão da filosofia que gerou a manufatura enxuta. O PLM procura 

eliminar desperdício e ineficiência examinando todos os aspectos da vida do produto 

e não apenas a sua manufatura. O PLM, também, focaliza o uso da tecnologia da 

informação e da computação para eliminar conscientemente ineficiências nas fases 

de projeto, manufatura, pós-venda e alienação final de um produto. 

 A definição que Grieves adota é a seguinte: 

 “PLM é uma abordagem integrada, orientada para a informação, composta 

de pessoas, processos / práticas e tecnologias, sobre todos os aspectos da 

vida de um produto, desde o projeto, através da manufatura, o 

desenvolvimento e a manutenção, terminando com a remoção do produto do 

serviço e o descarte final. Substituindo desperdício de tempo, energia e 

materiais, dentro da inteira organização e da cadeia de suprimentos, pela 

informação do produto o PLM conduz à nova geração do pensamento 

enxuto” (GRIEVES, 2006, p. 39). 

 Os principais conceitos destacados a respeito do PLM são: 

� dados, informações e conhecimento do produto; 

� relação com o ciclo de vida inteiro do produto, da concepção ao descarte; 

� abordagem, mais que softwares ou processos; 

� quebra de fronteiras: funcionais, geográficas e organizacionais; 

� combinação de práticas e métodos, processos e tecnologia; 

� condução à nova geração do pensamento enxuto. 

 O PLM utiliza e integra as informações sobre o produto, computadores, softwares 

e simulação para obter a mesma eficiência e produtividade ao longo de toda a 

cadeia de desenvolvimento do produto, otimizando todo o PDP e não apenas 

algumas fases, como tradicionalmente acontece com processos de projeto, 

desenvolvimento e entrega. O objetivo é reduzir os recursos empregados utilizando 

a digitalização. 
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 O PLM utiliza a tecnologia da informação para aumentar a eficiência gerando 

relações entre e através das várias áreas funcionais, dentro da empresa e até 

envolvendo a inteira cadeia de suprimentos; é um método de organização que divide 

tarefas com o objetivo de simplificar a complexidade do processo. O objetivo é de 

possibilitar um melhor fluxo de informações dentro da organização industrial; 

melhora a obtenção de resultados com uma abordagem interfuncional; 

compartilhando a base de informações do produto.  É o gerenciamento da 

informação sobre o produto através seu ciclo de vida inteiro, do projeto inicial até a 

retirada do mercado. 

 Grieves (2006) verifica que, em situações típicas, a informação pode substituir 

parte considerável dos recursos empregados (tempo, energia e materiais), mas não 

integralmente. Paralelamente, o custo da informação nem sempre é inferior ao uso 

ineficiente dos mesmos recursos. Por outro lado, o conceito que embasa a teoria do 

PLM é que a soma dos custos com informação, ao longo da vida do produto, é 

inferior à soma do uso ineficiente do tempo, energia e material, no mesmo período. 

Para a sustentação desta ideia, o autor refere-se ao conceito das curvas de 

aprendizagem, considerando que ao aumento da produção corresponde uma 

redução dos custos de produção; as informações sobre tarefas repetitivas 

substituem o gasto de recursos (tempo, energia e materiais). O conceito de base é 

que as organizações adquirem experiência (sinônimo de informação) produzindo e 

manufaturando um produto e os custos unitários de produção caem ao longo do 

tempo. A redução dos custos, porém, se verifica não apenas pela informação gerada 

na área de produção, mas pela difusão nas outras áreas da organização, como 

engenharia, suprimentos e administração. O benefício consiste na criação de um 

ciclo de informação que permite que a gerência execute as próprias tarefas, analise 

as ações, realize correções e ajustes e inicie o ciclo novamente; nesta fase o uso 

ineficiente dos recursos é substituído pelo domínio da informação. 

 Outra vantagem no uso da informatização é a “virtualização dos objetos físicos”, 

que oferece retornos importantes: 

� a modelagem virtual de um produto ou objeto estende a distância de alcance da 

informação, com uma representação simplificada do objeto físico e de fácil 

manuseio; 

� envolve custos menores que a realização de um modelo físico; 

� representa objetos de forma dinâmica e não mais estática, como no modelo físico; 
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� a representação virtual do produto carrega também informações de dimensões, 

estrutura e composição do material. 

 A fig. 3.6 representa o modelo simplificado de PLM, segundo Grieves (2006): um 

núcleo central de informação, que concentra dados e informações sobre o produto 

através o ciclo de vida; ao redor, as áreas funcionais envolvidas no ciclo de vida do 

produto. Este conceito é estritamente relacionado com o de PDM (Product Data 

Management). 

 As áreas funcionais representam como as organizações caracterizam as grandes 

categorias da vida do produto: planejamento, projeto, fabricação, manutenção e 

descarte. 

 

 

Figura 3.6 – Modelo simplificado de PLM (Grieves, 2006) 

 

 Zancul (2009) confirma a visão do Grieves, definindo o PLM como uma 

abordagem que suporta o gerenciamento dos processos de negócios, aumentando a 

sua produtividade. O PLM serve-se de métodos e softwares que favorecem a 

integração entre processos, informações e pessoas envolvidas em todas as etapas 

do ciclo de vida de um produto, visando a reduzir o tempo de desenvolvimento e os 

custos dos novos produtos. 

 Outra contribuição importante do Zancul (2009) consiste em evidenciar que o 

termo PLM pode ser utilizado para definir seja a abordagem (neste caso é sugerida a 

nomenclatura de “gestão de PLM”), seja o sistema de informação (com as 

nomenclaturas “sistema PLM” e “solução PLM”). 
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3.3. Análise do ciclo de vida  

 

 

 A formalização do uso da análise do ciclo de vida data de 1998, com o início da 

publicação das Normas da série ISO 14000, que descrevem os procedimentos para 

uma correta aplicação da ferramenta. 

 Conforme as Normas ISO 14040 (2006), 14063 (2006) e 14044 (2006), a 

realização de uma análise do ciclo de vida (ACV) apresenta uma estrutura básica 

que compreende quatro fases essenciais, assim definidas (fig. 3.7): 

� definição de objetivo e escopo; 

� análise do inventário; 

� avaliação do impacto; 

� interpretação. 

 

 

Figura 3.7 – Estrutura básica do ACV 

 

 O primeiro passo é a definição do escopo ou do contorno do sistema avaliado na 

ACV, que pode ser definido com foco apenas no processo de produção (sistema A), 

no sistema amplo, que considera todas as fases do ciclo, com obtenção da matéria 

prima, manufatura, uso e descarte (sistema B), ou ainda o sistema extenso, que 

inclui os fluxos energéticos e de materiais para a fabricação dos equipamentos para 

a extração e transporte dos recursos naturais (sistema C). A visualização dos 

diferentes níveis de escopo do ACV é apresentada na fig. 3.8, como apresentada 

por ASHBY (2009). 

 O segundo passo, ou definição do inventário, compreende a obtenção dos dados 

e consiste em avaliar todas as entradas e saídas dos recursos do sistema. 
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 O terceiro passo é a avaliação do impacto total, calculado em função das 

quantidades dos itens inventariados e dos relativos índices de impacto ambiental. 

 A última fase é a interpretação dos resultados, que permite tomar decisões quanto 

às soluções alternativas para a redução e a minimização do impacto. 

 

 

Figura 3.8 – Níveis de escopo do ACV 

 

 O grau de detalhe utilizado na realização da análise do ciclo de vida é diretamente 

relacionado com o tempo e o custo de desenvolvimento desta análise. Para otimizar 

o balanço de recursos / resultados, é comum realizar uma análise simplificada, mas 

ainda conforme o padrão ISO, que justifica o uso do ACV para projeto de produto 

(LEE; XU, 2005). 

 No ACV simplificado são consideradas apenas as entradas e saídas significativas, 

eliminando da análise e do cálculo as que representam uma contribuição 

secundária; desta forma destaca-se uma ou algumas fases predominantes da vida 

do produto, que lideram o gasto de energia. Segundo Ashby (2009), uma das fases 

da vida domina o ciclo total; Sato (2010) estima que a fase predominante possa 

representar 60% ou mais de todo o custo energético do produto. 

 Contribuição importante a ser considerada na realização da análise do ciclo de 

vida é a de Reap et al. (2008a; 2008b) que, com uma revisão bibliográfica ampla, 

identificam uma série de problemas e lacunas na definição dos conceitos e 
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parâmetros a serem considerados na definição da análise do ciclo de vida de um 

produto. 

 No presente contexto será considerado o ACV simplificado, envolvendo o sistema 

amplo, ou “sistema B”, que abrange todas as fases do ciclo, com obtenção da 

matéria prima, manufatura, uso e descarte. 

 A escolha é alinhada com o estudo realizado pelo Centro Ceramico Bologna 

(FREGNI, RESCA, SASTRE, TIMELLINI, 2005), dentro do projeto europeu INTEND, 

para o desenvolvimento e a definição das regras para o sistema internacional EDP21 

(Environmental Product Declaration), com a preparação do PCR (Product Category 

Rules) para piso e azulejo cerâmicos. 

  

 

3.4. Projeto para sustentabilidade 

 

 

 No presente contexto, com o termo “sustentabilidade” é adotada a definição de 

“preocupação com os impactos que as atividades humanas representam sobre o 

meio ambiente”. O conceito envolve a busca pela redução das emissões de 

substâncias poluentes e por manter a deterioração do planeta em patamares que 

permitam a regeneração pela própria natureza. 

 Quanto ao panorama de definições e terminologia sobre sustentabilidade, 

aconselha-se consultar a publicação de Glavic e Lukman (2007). 

 No projeto para a realização de um novo produto é necessário medir os impactos 

que a produção e o uso do mesmo causam no meio ambiente; a análise do ciclo de 

vida é uma ferramenta que permite avaliar os impactos relacionados com as fases 

da vida de um produto, auxiliando o produtor na tomada de decisão ao longo do 

projeto. 

 Ao longo do processo de fabricação de qualquer produto, recursos (matérias 

primas e energia) são extraídos, processados e utilizados para compor o produto 

final. A ACV do produto permite registrar o consumo e as emissões relativas a cada 

componente, em cada fase da vida do produto. 

                                                 
21 EDP: documento para a obtenção de certificação voluntária do produto, para excelência ambiental. 
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 A evolução das teorias de projetos sustentáveis passa pelos conceitos de 

“ecodesign” e “Design for the Environment” (DFE), que envolvem preocupação com 

a qualidade ambiental, mas analisando os aspectos de forma separada, para chegar 

ao atual conceito de “Design for Sustainability”, (D4S), com uma visão mais 

abrangente e multidisciplinar. Definições, princípios e metodologias do “ecodesign” 

se encontram resumidas no trabalho de Karlsson e Luttrop (2006). Uma orientação 

para a seleção do melhor caminho de integração das inúmeras teorias, princípios, 

estratégias e ferramentas para a sustentabilidade é fornecido por Waage (2007). 

 Por Crul e Diehl (2006) o D4S pode melhorar a eficiência e a qualidade dos 

produtos, desfrutar as oportunidade de mercado (nacionais e internacionais) e ao 

mesmo tempo melhorar o desempenho ambiental; relaciona de forma sistemática os 

conceitos de sistema de produto-serviço, inovação e ciclo de vida, melhor 

atendimento do cliente e das necessidades social, econômica e ambiental. Os 

mesmos autores fornecem uma imagem (Fig. 3.9) do D4S conhecida como os “4Ps”, 

relacionando o Produto com Pessoas, Planeta e Proventos, ou lucros. 

 

 

Figura 3.9 – Visualização do conceito de Projeto para Sustentabilidade (D4S) 

 

 Howarth e Hadfield (2006) apresentam um interessante modelo para avaliar o 

desenvolvimento sustentável de produtos existentes ou novos, baseado na 

identificação ampla dos riscos potenciais e das oportunidades de melhoria utilizando 

os três aspectos (ambiental, social e econômico), através do ciclo de vida do 

produto. Devem ser considerados os interesses das partes interessadas 

(stakeholders), frequentemente conflitantes, para definir riscos e benefícios 

associados a cada detalhe do projeto, para obter melhorias. O modelo une o aspecto 
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conceitual com o aspecto prático do modelo da Universidade de Bournemouth 

(BOURNEMOUTH, s.d.), permitindo avaliar riscos e benefícios de modo estruturado 

em um amplo leque de tópicos. A seleção dos principais riscos/benefícios é tabulada 

e apresentada graficamente, para auxiliar o desenvolvimento sustentável do projeto. 

 Remmen, Jensen e Frydendal (2007) retomam o modelo de Howarth e Hadfield 

(2006) e definem a gestão do ciclo de vida, ou LCM (Life Cycle Management) não 

como ferramenta ou metodologia, mas como sistema de gestão que coleta, estrutura 

e divulga informações relativas a vários programas, ferramentas e conceitos, 

incorporando os aspectos ambientais, econômicos e sociais dos produtos, 

desenvolvidos ao longo da sua vida.  

 A sustentabilidade ocupa três dimensões: econômica, social e ambiental e a sua 

viabilidade depende da filosofia do “pensamento do ciclo de vida” ou LCT (Life Cycle 

Thinking), cujos objetivos principais são a redução do uso de recursos e emissões 

no ambiente por um determinado produto e a melhora do desempenho 

socioeconômico através do ciclo de vida do produto. Para estes autores, também, a 

organização deve expandir o próprio sistema de gestão ambiental, focado nas 

instalações, para um horizonte mai amplo, que integre os “stakeholders” externos. 

 Os autores indicam uma aplicação do D4S em oito ideias para desenvolver 

projetos ao longo das etapas do ciclo de vida, com atenção aos aspectos 

ambientais: 

� ideia 1: desenvolvimento de um novo conceito de produto com inovação e 

integração de funções; 

� ideia 2: seleção de materiais ambientalmente mais “amigáveis”, menos 

impactantes, renováveis e com menor conteúdo de energia, reciclados e 

recicláveis; 

� ideia 3: menor consumo de materiais, redução de peso e do transporte; 

� ideia 4: tecnologia de produção otimizada e limpa, menor consumo de energia e 

produção de resíduos, menor uso de materiais secundários e mais limpos; 

� ideia 5: sistemas de distribuição eficientes, redução de embalagens, uso de 

materiais recicláveis, logística mais eficiente; 

� ideia 6: redução do impacto ambiental associado com o uso do produto, menor 

consumo de energia, uso de fontes energéticas limpas e menores quantidades de 

materiais secundários; 
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� ideia 7: otimização da vida do produto, com confiabilidade e durabilidade, 

facilidade de manutenção, estrutura modular, design clássico e uso correto do 

produto; 

� ideia 8: otimização do fim da vida: reciclagem, coleta e incineração mais limpa. 

 A quantificação das “ideias” permite uma representação gráfica do chamado 

“perfil ambiental” do produto. 

 Remmer, Jensen e Frydendal (2007) sugerem o uso de um gráfico tipo radar, 

para visualizar o perfil. O radar é gerado representando as oito ideias em eixos 

radiais; a quantificação de cada ideia (característica ambiental) permite identificar um 

ponto no eixo correspondente. A união dos pontos localizados representa o “perfil 

ambiental” do produto, como apresentado no final do capítulo (Figura 3.10). Na 

imagem selecionada, dois perfis são sobrepostos: o de um produto existente, 

identificado pela área de cor azul, e o perfil do mesmo produto recalculado após a 

revisão do projeto, realizada aplicando os conceitos de sustentabilidade; o segundo 

perfil é identificado pela área de cor vermelha. Quanto maiores os valores de cada 

ideia, melhor o comportamento ambiental do produto. A representação gráfica 

permite a visualização imediata das melhorias obtidas nas características ambientais 

e da redução dos impactos: o gráfico azul, que se refere a produto original, tem área 

menor e apresenta menor sustentabilidade; o produto reprojetado, representado pela 

área vermelha, tem área maior, indicando um produto ambientalmente mais 

amigável. 

 A ferramenta pode ser utilizada para avaliar o perfil de um produto existente e 

também para definir objetivos de perfil a serem atingidos no projeto, fornecendo 

informações valiosas para a tomada de decisão no âmbito do PDP. 

 No caso específico, o radar será apresentado para um produto cerâmico.  É 

importante salientar que a aplicação será realizada apenas com função 

demonstrativa das melhorias que podem ser obtidas na revisão do projeto de 

produto, comparando, qualitativamente, o perfil ambiental de um produto existente, 

antes e depois da revisão do projeto, exemplificando os resultados que podem ser 

obtidos com a aplicação do modelo de PDP proposto. 

 Desde a década de 1990, é desenvolvida uma área de conhecimento relacionada 

com PDP, ACV, Sustentabilidade e D4S, a chamada “Environmentally Conscious 

Manufacturing and Product Recovery” (ECMPRO), ou manufatura ambientalmente 

consciente e recuperação do produto, com ampla literatura publicada; Ilgin e Gupta 
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(2010) apresentam uma exaustiva pesquisa sobre esta produção científica, útil como 

guia para aprofundamentos sobre aspectos específicos. 

 

 

3.5. Ferramentas para análise do ciclo de vida 

 

 

 Em 1996, Menke, David e Vigon (1996) listaram exaustivamente e avaliaram as 

ferramentas (softwares) disponíveis para a análise do ciclo de vida, chegando a 

identificar 37 deles. Desde aquele período, outras ferramentas foram e continuam 

sendo desenvolvidas, porem poucas atingem uma difusão significativa no mercado. 

 Um recente survey em periódicos internacionais22, avaliando artigos a partir de 

2002, relevou uma alta frequência de citações de poucos softwares atualmente 

utilizados para pesquisa e operações. Os dados estatísticos não são relatados, pelo 

caráter apenas informativo da busca. As ferramentas informáticas mais citadas são: 

� SimaPro: desenvolvido pela holandesa Pré Consulting (http://www.pre.nl), opera 

com várias base de dados e com diferentes modelos de análise de impacto; a 

versão atual é a SimaPro 7.3.2; 

� GaBi: desenvolvido pela alemã PE INTERNATIONAL (http://www.gabi-

software.com/software.html), permite construir balanços de ciclo de vida e 

suporta o manuseio de grande quantidade de dados, calcula balanços de 

diferentes tipos e agrega os resultados; 

� Umberto: desenvolvido pelo IfEU (Instituto de Pesquisa Ambiental e Energética da 

Universidade de Heidelberg) e pelo IfU (Instituto de Informática Ambiental da 

Universidade de Hamburgo). 

 No presente contexto serão utilizadas, como referencial de avaliação do impacto 

ambiental dos produtos cerâmicos, as pesquisas do Centro Cerâmico Bologna sobre 

avaliação do ciclo de vida, realizadas no âmbito do programa INTEND anteriormente 

citado. Tal pesquisa permite utilizar os resultados obtidos pela realidade italiana em 

uma análise comparativa que possa avaliar, ao menos qualitativamente, os impactos 

da realidade brasileira. 

 

                                                 
22 Busca realizada pelo autor em 16/02/2012 nos periódicos “International Journal of Life Cycle 
Assessment” e “Journal of Environmental Assessment”. 
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3.6. Comentários 

 

 

 No presente capítulo foram apresentadas as bases teóricas dos conceitos de 

projeto de produtos, gerenciamento do ciclo de vida e de projetos sustentáveis. Em 

cada item abordado, foram destacados os principais conceitos a serem utilizados na 

definição do modelo de referência, a seguir resumidos: 

� divisão em macrofases, fases e atividades; 

� geração contínua de informações; 

� necessidade da presença de “gates”, gerenciais e operacionais; 

� desenvolvimento em espiral, com iterações, ciclos e retroalimentação das 

informações; 

� necessidade de consideração do ciclo de vida do produto; 

� inclusão de conceitos de sustentabilidade; 

� base no modelo genérico de Rozenfeld; 

� envolvimento de todas as áreas interessadas: planejamento, projeto, fabricação e 

manutenção; 

� conformidade com as Normas ISO 14040, 14063 e 14044; 

� adoção do contorno do sistema amplo; 

� análise simplificada; 

� base no estudo do Centro Ceramico Bologna; 

� alinhamento com o modelo de Remmen, Jensen e Frydendal (2007) com adoção 

do cálculo do perfil ambiental do produto e representação por radar ambiental. 

 As informações apresentadas neste capítulo, juntamente com a análise do estado 

da arte nos setores cerâmicos de Brasil e Itália, apresentada no capítulo 4, servem 

de base para a proposta do objetivo principal da tese: o modelo de referência para 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de produção para o setor 

cerâmico. 
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Figura 3.10 – Projeto do perfil ambiental do produto 
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4. O ESTADO DA ARTE NO BRASIL E NA ITÁLIA 

 

 

 O quarto capítulo apresenta uma análise atualizada do setor de produção de 

cerâmica para revestimento. A análise é baseada em quatro tópicos principais: 

mercado, processo de fabricação, normas técnicas e ambientais e estratégia de 

gestão. Esses tópicos já foram base para a pesquisa desenvolvida no mestrado do 

autor. A pesquisa foi recentemente atualizada, expandida e completada 

(BORDIGNON, KAMINSKI, TIMELLINI, 2012). Os tópicos selecionados avaliam de 

forma abrangente os aspectos relacionados com desenvolvimento e projeto de 

produto e de fabricação. 

 O mercado é indicador da capacidade dos produtores de desenvolver produtos 

adequados à demanda, de produzir de forma econômica e eficiente, mantendo a 

competitividade em âmbito nacional e internacional, além de avaliar a estratégia 

mercadológica do negócio. 

 O processo de fabricação indaga o desenvolvimento da tecnologia, verificando a 

capacidade de inovação em termos de processo e de produto que deve sustentar a 

competitividade. 

 As normas técnicas e ambientais avaliam a maturidade do setor, medindo a 

capacidade de acompanhamento das exigências de qualidade do produto e de 

consolidação da inovação tecnológica, envolvendo aspectos de adequação às 

exigências ambientais e sociais. 

 A estratégia de gestão, por fim, avalia a evolução dos produtores em termos de 

capacidade gerencial. 

 A análise é de tipo comparativo, por falta de parâmetros absolutos de medição do 

desempenho do setor industrial. É selecionada uma realidade de referência, no caso 

a Itália, que representa o “benchmark”, e os tópicos anteriormente listados são 

investigados nos dois ambientes produtivos para obter uma visão comparativa da 

realidade brasileira.  A análise de casos de sucesso no horizonte internacional é de 

fundamental importância para a “boa prática” de benchmarking, como dimensão 

fundamental no desenvolvimento de competências de aprendizado organizacional 

(CHIVA; ALEGRE, 2007). 
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4.1. Mercado cerâmico 

 

 

 Em 2007 a Itália ocupava o terceiro lugar entre os produtores mundiais, com um 

volume de produção de 560 Mm2; em 2009 posicionou-se em quarto lugar, com 368 

Mm2, acusando uma forte flexão em 2008 e 2009, como consequência da crise 

mundial. A produção é concentrada em um único cluster (Sassuolo), responsável por 

80% do volume total de produção. 

 O mix da produção italiana compreende grés porcelanato (73,7 %), monoqueima 

tradicional (15,8%), biqueima (7,3%). O restante 3,2% é relativo a outros produtos 

(clinker, cotto, e peças especiais). Quanto ao grés porcelanato, o tipo esmaltado é a 

tipologia mais sofisticada, com maior valor agregado, e representa atualmente quase 

47% da produção e apresenta um constante aumento do market share (+ 7,23% em 

2010 comparado a 2009) (CONFINDUSTRIA CERAMICA, 2011). A produção italiana 

abrange um leque amplo de produtos e de decorações. Praticamente todas as 

versões e soluções técnicas e estéticas de grés porcelanato são disponíveis no 

mercado. 

 Outra consideração sobre a produção italiana envolve a biqueima, que mantém as 

quotas de mercado atingindo nichos específicos com um produto sofisticado, devido 

à maior facilidade desse processo em aceitar tipologia de decoração complexa. 

 As exportações continuam na faixa de 70% das vendas e privilegiam a Europa e a 

América do Norte, com tendência a restringir o leque dos mercados de destino em 

áreas de consumo mais qualificado. 

 O faturamento cresce mais que linearmente, com respeito à produção, e os 

produtos destacam-se por inovação tecnológica e artística, com um preço médio de 

11,04 Euros/m2, em crescimento constante desde 2003. 

 O setor é caracterizado por alta taxa de investimento (4,9% do faturamento em 

2009, apesar da crise), destinado ao desenvolvimento das tecnologias de produção 

e de acabamento, com inovação e modernização do parque industrial, focando a 

automação avançada e integrada e a redução do impacto ambiental. No caso do 

acabamento, os investimentos se destinam a pesquisa de novos métodos e 

materiais para a decoração do produto, visando a melhorar a qualidade e a estética 

(CONFINDUSTRIA CERAMICA, 2010). 
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 A Associação cerâmica italiana (ASSOPIASTRELLE) demonstra uma forte 

atuação de suporte ao setor produtivo, com assistência e consultoria aos 

associados, coletando dados e publicando anualmente relatórios estatísticos e 

análises de mercado confiáveis, realizando pesquisas sobre ambiente, energia, 

logística e segurança, promovendo o comércio exterior e sustentando a divulgação 

da marca “made in Italy”. A representatividade da associação também é forte 

perante os órgãos de Governo e as entidades fiscalizadoras ou responsáveis para a 

publicação das normas técnicas. 

 Em 2007 o Brasil já ocupava o segundo lugar, com um volume de 637 Mm2; em 

2009 a produção subiu para 715 Mm2 e é concentrada nos dois clusters principais de 

São Paulo e Santa Catarina; um terceiro polo produtor está crescendo no Nordeste, 

mas ainda não tem uma produção expressiva. O polo de São Paulo é responsável 

por 68% da produção nacional (ANFACER, 2010). 

 Os dados estatísticos do mercado brasileiro (ANFACER, 2011), são agregados 

em categorias diferentes das utilizadas para o mercado italiano (piso, parede, 

fachada, porcelanato). Embora seja impossível realizar uma comparação direta dos 

volumes, é possível estimar a produção brasileira como dividida em grés porcelanato 

(8%), monoqueima tradicional (80%), biqueima (8%); os outros produtos somam 

cerca de 4%. A produção nacional de grés porcelanato é focada no produto não 

esmaltado e abrange alguns tipos de produto, sem sofisticação. No caso da 

biqueima, ainda existem instaladas e operantes algumas linhas, com produção 

limitada a azulejo de pequeno formato, em unidades obsoletas e destinadas a serem 

desativadas no curto prazo. 

 92% da produção é destinada ao consumo interno, representando o segundo 

maior mercado consumidor no mundo; a pequena quota de exportação (8%), que 

em 2007 era de 16%, privilegia as Américas (88% da exportação) (ANFACER, 

2011). 

 As associações de setor (duas, uma por polo) não declaram o valor de 

faturamento total, apenas valores de exportação (USD 250 Mi) que fornecem, ao 

cambio atual, um preço médio de 2,95 Euros/m2; o valor do produto no mercado 

interno é inferior. Dados de 2010 e previsões para 2011 confirmam a tendência ao 

aumento de vendas para o mercado nacional e a estabilidade das exportações, 

consequentemente, uma redução percentual da presença no mercado internacional 

(ANFACER, 2011). 
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 O setor é caracterizado por baixo investimento, menor de 0,1% do faturamento 

(CABRAL et al., 2010), e parque industrial não atualizado, com automação limitada. 

 No Brasil, a produção é realizada num número menor de instalações, 93 contra 

273 da Itália e com o mesmo número de empregados, cerca de 25.000 (ANFACER, 

2010). Tal situação, aparentemente, indicaria uma economia de escala e uma maior 

eficiência. Na realidade, esta diferença de produtividade deve ser atribuída à 

tipologia do produto. O grés porcelanato, embora não exija incidência maior de mão 

de obra, apresenta uma produtividade menor que os produtos tradicionais; por outro 

lado representa um valor agregado superior ao da cerâmica tradicional. 

 Considerando estas informações, é possível afirmar que a produtividade 

específica, por tipologia de produto, ainda é menor no Brasil, sendo comparável com 

a europeia apenas para as instalações produtivas brasileiras mais recentes. 

 A tabela 4.1 agrega alguns dados gerais de produção e vendas. 

 

Tabela 4.1 - Resumo comparativo dos dados de produção e venda – ano 2009 

PARÂMETRO ITÁLIA BRASIL 

[Mm2] 368 715 
Produção total 

% mundial (2) 6% 13% 

[Mm2] 408 705 
Venda total 

M Euro 4.508 1.879 (1,2) 

[Mm2] 128 644 

% da venda tot 31% 91% Venda interna 

M Euro 1.253  1.693 (1,2) 

[Mm2] 280 61 

% da venda tot 69% 9% Exportação 

M Euro 3.255 186 (1,2) 

Unidades produção 273 93 
Empresas 

empregados 25.000 25.000 

M Euro / empregado 0,180 0,075 (1,2) 
Produtividade específica 

m2 / empregado (prod.) 14.720 28.600 

Preço médio do vendido Euro / m2 11,05 2,67 (1,2) 
 
(1): valor em Euro, convertido com taxa de câmbio média do mês de setembro 2010: 1 Euro = 
 1,343 US$ (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 
(2): dados estimados pelo autor, na ausência de dados oficiais. 

 

 Outro aspecto fundamental do mercado cerâmico é relativo à importação. Os 

produtores italianos importam algumas linhas de produtos de países com baixo custo 



52 

de produção, nos quais produzem diretamente por empresas controladas 

(internacionalização da produção); parte da importação é originária também da 

China, produtos de médio conteúdo tecnológico (porcelanato tradicional), mantendo 

a produção nacional dos produtos mais sofisticados. 

 No caso do Brasil, apesar das associações de categoria não divulgarem dados, 

as importações de produto acabado estão crescendo desde 2004, principalmente de 

grés porcelanato com maior conteúdo tecnológico; tais valores devem ser 

descontados da quota de produção, podendo revelar que a produtividade real 

permaneceu em patamares menores (BOSCHI, 2008). Os dados de importação, 

baseados nos dados do MDIC (2011), são consolidados na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Importações brasileiras de produtos cerâmicos23 

Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

[t]       8.443       37.336   100.978   187.955   224.811   470.842 
Volume 

[Mm2] * 0,422        1,867      5,049      9,398     11,241     23,542 
Importações 
(total) 

Valor [MUSD FOB] 2,282 9,472 27,374 61,956     72,104   147,158 

[t]       6.668       34.815     96.565   182.760   210.450   447.865 
Volume 

[Mm2] *       0,333        1,741      4,828      9,138     10,523     22,393 

Importações 
(origem 
China) 

Valor [MUSD FOB]       1,521        8,153     24,729     58,200     63,498   133,698 

 
* Valor estimado, com base em um peso médio do piso cerâmico de 20 kg/m2. 
 

 O domínio das informações do mercado de atuação é fundamental para a 

definição e o refinamento da estratégia empresarial. Dados relativos à concorrência, 

demanda do consumidor, quotas de importação e exportação, tipologias de 

produtos, novidades e tendências dos mercados internacionais, permitem que os 

gerentes estratégicos tomem decisões com as maiores probabilidade de sucesso, ao 

definirem as estratégias empresariais sobre novas linhas e portfólios de produtos. 

 A metodologia de projeto, consequentemente, deve prever a inclusão destas 

informações na definição de um novo produto. É evidente a necessidade de instituir 

uma estrutura de inteligência de marketing (SIM – Sistema de Informação de 

Marketing) que opere em duas frentes: 

� gestão da informação do mercado consolidado, coletando constantemente 

informações e dados sobre concorrentes nacionais e internacionais, volumes, 

                                                 
23 Classificação SH de 690700 a 690890, MDIC (2011). 
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fluxos e valores, informações de cunho econômico, desenvolvimento técnico e 

mercadológico; 

� pesquisa do mercado potencial, avaliando tendências e evolução de gosto e 

necessidades dos consumidores finais e dos operadores intermediários, como 

arquitetos, designers, decoradores, fabricantes de móveis e acessórios, incluindo 

nas pesquisas os concorrentes que podem representar benchmark, no horizonte 

internacional. 

 Outras atividades de marketing necessárias envolvem o estudo e a preparação 

das campanhas de lançamento das novas linhas de produtos e a organização para a 

participação em feiras e eventos especializados. 

 

 

4.2. Processo de fabricação 

 

 

 O processo de fabricação, embora altamente consolidado, apresenta diferenças 

substanciais nos dois países analisados. 

 A produção italiana é realizada 100% pelo processo de preparação da massa a 

úmido; no Brasil, a maioria dos produtores opera com o método a seco (69%), 

concentrados no polo de Santa Gertrudes; 31% da produção acontece por processo 

à úmido, com presença preponderante no polo de Santa Catarina, que abriga os 

produtores mais tradicionais.  A escolha do processo a seco pode ser justificada 

pelas características do mercado e por conveniência dos fabricantes, mas 

compromete a qualidade do produto acabado, pois  a moagem a úmido permite a 

obtenção de um produto com características técnicas superiores às do produto 

moído a seco. 

 Do ponto de vista tecnológico, o tipo de processo que utiliza a moagem a seco e a 

regranulação do pó é utilizável na produção de revestimento e aconselhado na 

biqueima, quando se pode utilizar uma composição de massa rica em materiais 

argilosos ou com características morfológicas similares. Por outro lado, a produção 

de monoporosa em linhas que integram este tipo de moagem resulta dificultada, 

(SACMI, 2003). Apesar destas indicações técnicas, o polo de Santa Gertrudes, onde 

há disponibilidade de matéria prima uniforme e com característica de preponderante 

argilosa, utiliza a metodologia a seco para a fabricação de produtos de baixa 
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densidade (monoporosa), com consequências negativas na qualidade do produto 

final.  

 Ribeiro e Quintal (2001, pp. 14-15) ressaltam a diferente qualidade dos produtos 

obtidos por moagem a úmido ou a seco, informando sobre a escolha tecnológica de 

um produtor que instalou duas unidades de produção: uma “... para produtos de 

revestimentos cerâmicos de alto valor agregado pelo processo conhecido como via 

úmida” e outra “... para produção de revestimentos cerâmicos de menor valor 

agregado pelo processo via seca”. 

 Experimentos realizados pelo Centro Cerâmico de Bologna (NASSETTI, 

PALMONARI, 1997) tornaram possível uma comparação precisa entre massas 

preparadas pelos processos via seca e via úmida, partindo da mesma composição, 

para a produção de peças de monoqueima de base vermelha. Os resultados 

ressaltam que as massas granuladas (processo a seco) possuem menor retração de 

queima, maior absorção de água e menor resistência mecânica. Percebe-se, então, 

que as massas preparadas com o processo via úmida possuem melhores 

características tecnológicas, quando todas as condições são iguais. Araújo, 

Romachelli e Martins (2001, p. 29) evidenciam que “os produtos confeccionados por 

via úmida tendem a apresentar maior constância de qualidade...”. 

 Na Itália, o processo de produção é unificado e a quase totalidade dos produtores 

utiliza o processo de moagem a úmido e o estoque pré/pós queima, além de um 

grau de automação elevado. No Brasil, a escolha preponderante é para o processo a 

seco e o estoque pré/pós queima ainda não foi adotado, tendo que operar em fluxo 

contínuo com todas as áreas de produção. As figuras 4.1 e 4.2 esquematizam o 

processo de fabricação na Itália e no Brasil, respectivamente. 

 A definição das especificações de um novo produto exige decisões quanto à 

tecnologia de processo e à cadeia logística, o que tem amplas consequências do 

ponto de vista estratégico e operacional. A adoção de uma nova solução produtiva, 

ou a aquisição de um equipamento moderno ou, ainda, a substituição de uma 

matéria prima ou de um esmalte, deve entrar na metodologia de projeto e ser 

orientada pelas diretrizes estratégicas da empresa. Decisões devem ser tomadas 

quanto às tecnologias de processo, ao perfil da cadeia logística e às soluções para a 

redução dos impactos ambientais (materiais, processo e consumo energético). 
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Figura 4.1 - Fluxograma do processo de produção de monoqueima na Itália 
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Figura 4.2 - Fluxograma do processo de produção de monoqueima no Brasil 

 

ESTOQUE MATÉRIAS-PRIMAS 

DOSAGEM 

ATOMIZAÇÃO 

MOAGEM A ÚMIDO MOAGEM A SECO 

GRANULAÇÃO 

ESTOQUE MASSA MOÍDA 

PENEIRAÇÃO 

PRENSAGEM 

SECAGEM 

ESMALTAÇÃO 

ESTOQUE MATÉRIAS-PRIMAS 
PARA ESMALTES 

PREPARAÇÃO ESMALTES 

QUEIMA 

ESCOLHA 

EMBALAGEM 

ESTOQUE PRODUTO ACABADO 

POLIMENTO 

RETIFICAÇÃO 

PROCESSO A ÚMIDO PROCESSO A SECO PROCESSO COMUM GRÉS PORCELANATO 

GRANULAÇÃO 

ESTOQUE 
GRAN. MÉDIO 

MISTURAÇÃO 

 

MISTURAÇÃO 

ESTOQUE 
GRAN. GROSSO 

COLORAÇÃO 
BARBOTINAS 

ATOMIZAÇÃO 
BARBOTINAS 

GRANULAÇÃO 
BARBOTINAS 

ESTOQUE 
BASE COLOR. 

ESTOQUE 
GRAN. GROSSO 

PREPARAÇÃO SAIS SOLÚVEIS 

MISTURAÇÃO 



57 

 Entre as avaliações devem entrar a verificação de limites de emissão e das BATs, 

configurando o processo para que atenda às diretrizes ambientais. 

 

 

4.3. Normas técnicas e ambientais 

 

 

 As normas técnicas classificam pisos e azulejos cerâmicos em grupos, definem as 

características mínimas que os produtos devem possuir em relação ao uso para o 

qual são destinados, descrevem os métodos de medição das características e 

indicam os requisitos de aceitabilidade ou referências que os produtos devem 

respeitar para serem julgados de boa qualidade. 

  A Itália gerou as próprias normas técnicas (UNI), que foram mundialmente 

aceitas com a integração nas normas ISO. O Brasil, mais recentemente, publicou as 

normas ABNT, harmonizadas com as correspondentes ISO. 

 Duas são as normas ISO para produtos cerâmicos (pisos e azulejos): 

� ISO 10545: métodos de teste para a medição das características de qualificação 

de produtos em função das condições de utilização (1997); 

�  ISO 13006: definições, critérios de classificação e requisitos (1998). 

 No Brasil vigem as normas ABNT; para o setor cerâmico, 4 são as utilizadas: 

� ABNT 13816: Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia. (1997); 

� ABNT 13817: Placas cerâmicas para revestimento – Classificação. (1997); 

� ABNT 13818: Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de 

ensaios. (1997); 

� ABNT 15463: Placas cerâmicas para revestimento – Porcelanato. (2007). 

 As primeiras três,  na prática, absorvem integralmente as ISO 10545 e 13006; a 

quarta é específica para grés porcelanato; operacionalmente já é incluída na ISO 

13006, apesar de introduzir uma categoria específica para este produto, com 

especificações mais rígidas. 

 Após o desenvolvimento das normas técnicas, a Itália criou uma série de 

certificações e selos, gerando consequências em termos comerciais: 

� selo Certiquality – UNI: certifica os produtos cerâmicos e garante que o produto 

responde aos requisitos da norma técnica e que também todas as fases de 

produção são adequadamente controladas (CERTIQUALITY, 2005). É 
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fundamental ressaltar que este é um selo de certificação de produto, diferente da 

ISO 9001 (ISO, 2005), que certifica o sistema; é uma certificação nacional 

Italiana; 

� selo “Ceramic tiles of Italy”: tutela a qualidade e a denominação de origem da 

produção italiana (RESCA, 2009a, 2009b); 

� selo “CE”: certifica a “idoneidade” de segurança.   Em âmbito europeu, uma 

diretriz comunitária sobre a segurança dos materiais para construção exige a 

conformidade das obras civis a normas de segurança dos bens e dos usuários 

(ASSOPIASTRELLE, 2004), rendendo obrigatório o selo “CE” para a 

comercialização e livre circulação de pisos e azulejos cerâmicos; 

� selo “Ecolabel”: certifica a excelência ambiental, baseada nas ISO 14001 (ISO, 

2004). 

Em âmbito europeu, foi desenvolvido o selo de qualidade de produto, o 

KEYMARK, que garante a compatibilidade de certificações baseadas em normas 

nacionais harmonizadas, para ultrapassar barreiras à livre circulação de 

mercadorias na Europa (PALMONARI, CARANI, 2005). 

 O Brasil, até a data atual, não desenvolveu nenhum tipo de certificação específica 

para o setor cerâmico, a não ser a ISO 9001, de certificação de qualidade do 

sistema, adotada por algumas indústrias. 

 A Tabela 4.3 mostra, de forma consolidada, as normas técnicas e de certificação, 

vigentes na Itália e no Brasil. 

 

Tabela 4.3 - Normas técnicas e sistemas de certificação 

 

SITUAÇÃO OBJETIVO 
ITÁLIA BRASIL 

Normas harmonizadas 
Norma técnica (Classificação, especificação de produto 
e metodologia de teste) 

ISO 
13006 
10545 

ABNT 
13816/13817/15463 

13818 

Qualidade de sistema ISO 9001 
Certificação de excelência ambiental (ISO 14000) Ecolabel - 
Qualidade do produto 
(Conformidade à norma e controle de processo) 

Certiquality (ITA) 
Keymark (EU) 

- 
- 

Denominação de Origem (produto) Ceramic of Italy - 
Segurança dos materiais p/ construção (idoneidade) CE - 
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 Do ponto de vista ambiental, a forte preocupação com a redução da poluição e a 

preservação ambiental, na Europa e principalmente na Itália, é objeto de leis 

específicas nacionais e internacionais desde os anos sessenta (PALMONARI; 

TIMELLINI, 2002), marco inicial da moderna produção industrial do setor. Como 

evidenciado por Palmonari e Timellini (2000a, 2002b) e por Bordignon e Kaminski 

(2005; 2007a; 2007b), a Itália sempre ocupou uma posição de liderança, em termos 

de qualidade, inovação, tecnologia de produto e de produção, design, normativa 

técnica, gestão estratégica, valor agregado ao produto e, até 2005, de volume de 

produção, constituindo a base de referência, o “benchmark” internacional. 

 Os produtores cerâmicos italianos estenderam a liderança tecnológica ao controle 

e prevenção do impacto ambiental, tendo sido os primeiros, na Europa, a identificar 

todos os fatores de impacto ambiental, neste segmento industrial. 

 Após uma primeira fase, nos anos setenta e oitenta, de desenvolvimento de 

estudos relativos às necessidades mais urgentes de recuperação de áreas 

contaminadas, de promulgação de leis específicas e de determinação dos Padrões 

de Qualidade Ambiental, ou EQS (Environmental Quality Standards), a legislação 

ambiental europeia percebeu a necessidade de evoluir o enfoque para a exploração 

de recursos voltada para a proteção ambiental. Entrou, assim, numa segunda fase, a 

de “desenvolvimento sustentável” e de “enfoque gerencial”, concedendo a prioridade 

ao “controle integrado da poluição”. 

 A base que permitiu esta evolução foi a consciência de que o problema das áreas 

contaminadas havia sido superado, sob a pressão da legislação ambiental, e era 

necessário se preocupar com a sustentabilidade. Nesta fase gerou-se o conceito de 

“Melhor Técnica Disponível”, ou BAT (Best Available Technics) como referência para 

desenvolver medidas de prevenção e redução da poluição ambiental. A introdução 

de um referencial dinâmico e a nova exigência da Diretriz (europeia) sobre Controle 

e Prevenção Integrados da Poluição, a IPPC (ASSOPIASTRELLE, 1998), cujas 

condições para permitir as operações de instalações industriais devem observar as 

BATs, fez com que as empresas produtoras realizassem os esforços possíveis para 

reduzir a emissão de poluentes, gerando um aumento contínuo do desempenho 

ambiental (TIMELLINI, PALMONARI, FREGNI, RESCA, 2007). 

 Percebe-se claramente que a legislação ambiental na Europa apoia uma pró-

atividade das empresas com respeito à proteção ambiental, difundindo a cultura de 

que a proteção do meio ambiente vem a ser um importante fator de competitividade. 
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A primeira visão se refletiu, também, nas características das instalações produtivas, 

dotadas de sistemas de filtragem das emissões gasosas, de reciclagem das águas 

de processo, de recuperação de calor e, cada vez mais, de cogeração. Na Itália e na 

Espanha, produtores líderes do mercado europeu, a existência de limites rígidos das 

emissões de efluentes líquidos e atmosféricos, a constante fiscalização dos Órgãos 

de controle, a efetiva aplicação de penalidades de caráter pecuniário e penal - caso 

os limites impostos sejam ultrapassados, mesmo que temporariamente - obrigaram 

os fabricantes a manter um rigoroso controle sobre características poluentes das 

instalações e o impacto ambiental. 

 A recente obrigatoriedade de coordenação das políticas comunitárias da União 

Europeia, na ótica da Diretriz IPPC, significa que o respeito dos EQS é ainda 

necessário, mas não suficiente. Tal fato levou os fabricantes a desenvolver, de forma 

contínua, inovação tecnológica com foco na prevenção da poluição, através de 

tecnologias mais limpas e na busca de novas matérias-primas, novos produtos e 

novas técnicas de produção. 

 Para exemplificar a atuação do setor cerâmico italiano, em 1998, verificou-se que 

90% das empresas italianas tratavam e reciclavam as águas de processo, limitando 

o consumo efetivo a 40% das necessidades. Todas as plantas eram dotadas de 

equipamentos para depuração das emissões gasosas, respeitando os limites 

impostos pela legislação. 

 Do ponto de vista energético, as empresas italianas consumiram, em 1998, as 

mesmas quantidades de combustíveis de 1977, com uma produção mais que 

dobrada (ASSOPIASTRELLE, SNAM; 1998), investindo em isolamento térmico, 

recuperação de calor e cogeração. Atualmente a cogeração é utilizada em mais de 

35% das empresas e o consumo específico de energia térmica desceu a quase 2,5 

Nm3 de GN (gás natural) por m2 de piso produzido, contra os 3,5 Nm3GN/m2 no caso 

das plantas de monoqueima mais modernas instaladas no Brasil. 

Nesta área deve ser também salientada a constante ação da Associação de setor 

(ASSOPIASTRELLE), que muito participa da divulgação de uma cultura 

ambientalista entre os empresários, fornecendo cursos, informações, realizando 

estudos e participando ativamente da definição de normas específicas e até 

negociando a definição de leis com as entidades governamentais. 

 A importância da prevenção e a crescente consciência da utilidade de 

ferramentas como a ACV (Análise do Ciclo de Vida) ou PLM (Product Lifecycle 
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Management) na determinação das BATs é bem exemplificada por Breedveld et al. 

(2007), analisando a aplicação da metodologia numa empresa italiana. 

 No caso do Brasil, conforme levantamento de Ferrari e Figueredo (2000; 2001), 

as normas técnicas referentes à classificação, coleta e amostragem, medição e 

caracterização dos poluentes consideram os três estados físicos (água, ar e sólidos), 

porém de forma genérica para qualquer setor industrial e mercadológico. 

 A legislação ambiental, seja ela federal ou estadual, apresenta lacunas, devidas à 

mesma ou maior generalidade das normas técnicas, sem cogitar possíveis 

diferenciações no tratamento de empresas que, pelas tecnologias adotadas ou pelos 

materiais processados, podem constituir alto impacto ambiental concentrado. 

 Deve-se salientar que a imposição de limites genéricos de emissão e geração de 

resíduos poluentes não garante a qualidade da atuação em prol do meio ambiente. 

Desta forma, gera-se uma atitude reativa por parte das empresas e não se têm em 

devida consideração os efeitos cumulativos derivantes da alta concentração de 

indústrias homogêneas em áreas restritas. É exatamente o caso dos Arranjos 

Produtivos Locais do setor cerâmico, que no Brasil se caracterizam por dois polos 

principais, nos estados de São Paulo e de Santa Catarina. 

 A alta densidade de indústrias de cerâmica tem como consequência a alta 

concentração de fontes de poluição, gerando fluxos concentrados de poluentes na 

área de abrangência. Esta situação peculiar exige um tratamento diferenciado, 

baseado na avaliação e limitação da quantidade absoluta de poluentes liberados. 

 No Brasil, este aspecto ainda não foi abordado com a necessária seriedade, 

faltando dados estatísticos a respeito das instalações de proteção ambiental e 

parâmetros técnicos específicos para os limites de emissão (BORDIGNON, 2007). 

 Em termos práticos, a fiscalização não é eficaz e percebe-se uma carência de 

diretrizes para planos de desenvolvimento ambiental. 

 Pela experiência do proponente, várias empresas adotam sistemas parciais de 

tratamento das águas de processo; pouquíssimas apresentam tratamento de 

efluentes gasosos e limitadamente a algumas fases do processo. O descuido com o 

fator energético é generalizado. 

 A proteção do meio ambiente passa a ser, internacionalmente, base e objetivo 

fundamental das estratégias empresariais que deve ser considerado desde o 

desenvolvimento do projeto do ciclo de vida do produto cerâmico (PALMONARI; 

TIMELLINI, 2002). 
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 Um exemplo de utilização de ferramentas e softwares específicos para a 

contenção do consumo energético no processo de fabricação é apresentado por 

Torres et al. (2011), com a aplicação da Energy and Material Flow Analysis (EMFA) 

no setor de preparação de massa cerâmica de uma empresa espanhola. 

 A certificação, obrigatória ou voluntária, de produto ou de um sistema de 

produção, é uma decisão estratégica e tem reflexos impactantes na definição do 

produto e nas atividades de projeto. Dependendo da norma de referência, os 

aspectos ambiental e energético estão envolvidos, considerando o enfoque da 

sustentabilidade. As integrações se verificam nas áreas de marketing, financeira, 

custos, engenharia, processo e logística; as decisões são nas áreas operacional e 

estratégica. 

 

 

4.4. Estratégia de gestão 

 

 

 O aspecto estratégico da gestão é essencial para validar uma análise completa e 

garantir a sustentabilidade dos fatores críticos de sucesso das empresas e do setor 

como um todo. A competição em mercados globais exige desempenho de 

excelência (SHARMA, KODALI, 2008), baseado no desenvolvimento sustentável da 

tecnologia, dos materiais e, principalmente, da estratégia. 

 As empresas italianas, líderes mundiais, apresentam aspectos estruturais 

consolidados, quais fortes relações inter e intra setoriais para promover, de forma 

cooperativa, vantagens competitivas baseadas em especialização na produção, 

investimentos em tecnologia e desenvolvimento de novas técnicas de produção. 

 Com referência ao modelo de negócio, o mercado internacional de cerâmica 

encoraja conceitos modernos de gestão, quais a descentralização da tomada de 

decisão, a governança corporativa, a gestão participativa e a participação nos lucros, 

sistemas de certificação de qualidade total, produção flexível, treinamento dos 

recursos humanos, tecnologias avançadas e inovação em processos e produtos, 

além do desenvolvimento contínuo da eficiência energética. É procurado, também, o 

suporte de centros de pesquisa e desenvolvimento e o apoio do sistema 

educacional, com preocupação para os aspectos ambientais e de sustentabilidade 

(CONSTANTINO, DA ROSA, CORRÊA, 2006). 
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 O forte crescimento profissional dos fabricantes italianos levou, nos últimos anos, 

ao desenvolvimento de sistemas de gestão que prezam o uso de dados e 

indicadores técnico-econômicos confiáveis. Estas informações, devidamente 

compartilhadas, permitem uma participação pró-ativa da associação de setor 

(ASSOPIASTRELLE), que publica e executa estudos, análises e projeções, 

determinando linhas-guia e colaborando de forma sinérgica com o desenvolvimento 

do setor, disponibilizando um quadro claro da situação econômica e das tendências 

de mercado, sugerindo o desenvolvimento de novos produtos e de políticas de 

vendas, de marketing e ambientais. 

 Noguerira, Alves e Torkomiam (2001) conduziram uma interessante pesquisa do 

setor cerâmico brasileiro, identificando estratégias competitivas, principalmente de 

produção. A análise baseou-se em grandes e pequenas empresas com produção a 

seco e a úmido, localizadas nos polos principais de Santa Catarina e São Paulo. Os 

resultados evidenciaram fraquezas no planejamento estratégico e na gestão da 

produção. As empresas mais recentes, localizadas em Santa Gertrudes (polo de 

São Paulo), utilizam tecnologia a seco e adotam estratégias competitivas de 

liderança em custos, produzindo commodities, com produção em massa. A 

estratégia de produção foca aumento da produtividade, integração a montante na 

cadeia de suprimentos e o uso dos canais tradicionais de distribuição e vendas. 

Nesse setor, a tecnologia é menos sofisticada e depende do suporte dos 

fornecedores. São fabricados produtos de baixo valor agregado e baseados no 

suporte dos fornecedores de equipamentos, materiais e colorifícios para a definição 

estética e técnica dos produtos, normalmente copiados de outros mercados. É 

importante salientar que se de um lado os serviços oferecidos pelos colorifícios 

trazem benefícios técnicos e econômicos à cadeia produtiva, do outro desestimulam 

o desenvolvimento de tecnologias próprias, principalmente em termos de produtos e 

design. 

 No caso brasileiro, as associações locais não realizam uma participação ativa na 

vida empresarial do setor. A falta de sistemas modernos de gestão e de uma cultura 

empresarial avançada impede a necessária elaboração e disponibilização, por parte 

dos fabricantes, de dados e informações preciosas para a geração e manutenção de 

banco de dados do setor. Consequentemente, inviabiliza-se a elaboração de 

estudos ou análises setoriais, a criação de observatórios e de todas as outras 

atividades que normalmente competem às associações de categoria. A falta de 
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difusão de informações é comumente justificada com a necessidade de sigilo a 

respeito de dados estratégicos. Tal motivação, objetivamente, evidencia a carência 

de capacitação dos gestores e, provavelmente, é utilizada para ocultar algumas 

práticas ilegais de informalidade. 

 A qualificação da mão de obra é relativamente baixa, as estruturas administrativas 

não são especializadas e os sistemas de gestão são elementares. Uma 

característica distintiva do polo de Santa Gertrudes é a ampla presença de 

empresas familiares. Mesmo que nas empresas brasileiras seja reconhecível um 

bom nível de gestão financeira, isto não é suficiente a sustentar uma liderança, 

considerando que o foco gerencial está evoluindo nas perspectivas financeiras e não 

financeira (TATICCHI, TONELLI, CAGNAZZO, 2010). 

 Outro tema central observado é a falta de integração e cooperação entre as 

indústrias do setor, confirmada como essencial para o desenvolvimento dos APLs 

(OPRIME, TRISTÃO, PIMENTA, 2011). 

 Um tópico ainda não explorado é relativo à integração entre cadeia de 

suprimentos e operações logísticas; no Brasil é relevante, considerando que as 

imperfeições da infraestrutura e os custos logísticos comprometem o desempenho 

comercial, principalmente na exportação, dos produtores nacionais (FABBE-

COSTES, JAHRE, ROUSSAT, 2009; CHI, KILDUFF, GARGEYA, 2009). 

 Entre os aspectos mencionados, existem outros que, embora não oficialmente 

comprovados, podem ocorrer, como práticas de sonegação, violação de leis 

trabalhistas, desrespeito aos aspectos ambientais e às regulamentações técnicas na 

produção (CONSTANTINO, DA ROSA, CORRÊA, 2006). 

 As maiores e mais tradicionais empresas, localizadas em Santa Catarina, que 

utilizam a tecnologia a úmido, utilizam estratégias de diferenciação, focando os 

mercados de alta renda. Estas empresas possuem um maior domínio das 

tecnologias de produção, desenvolvimento de produtos e gestão da qualidade. 

 A estratégia de gestão tem influência na gestão de projetos quanto às diretrizes 

principais de trabalho e à definição das principais diretrizes que levam à 

especificação do novo produto ou linha de produtos a serem desenvolvidos. Por 

outro lado, a adoção de uma determinada metodologia de desenvolvimento de 

produto pode ter reflexo na definição da estrutura estratégica da empresa, exigindo, 

na implantação, mudanças e adaptações. Ainda, a decisão sobre a adoção de uma 
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nova técnica dentro do processo produtivo, pode ter importantes reflexos do ponto 

de vista de investimentos, lay-out de fábrica e da cadeia logística. 

 
 
4.5. Comentários 

 
 
 Os principais conceitos do capítulo 4 a serem utilizados na definição do modelo 

de referência derivam da análise comparativa entre as realidades brasileira e 

italiana, baseada nos 4 tópicos de avaliação (mercado, processo de fabricação, 

normas técnicas e ambientais e estratégia de gestão), visado à integração das 

práticas correntes adotadas na atuação empresarial com os aspectos teóricos do 

capítulo 3: 

� inclusão das informações de mercado na definição de um novo produto, como 

suporte à tomada de decisão e à definição de estratégias de portfólio de produtos, 

considerando a informação do mercado consolidado e a pesquisa do mercado 

potencial; 

� uso extenso de práticas de benchmarking; 

� adoção de diretrizes estratégicas quanto à especificação de um novo produto, 

envolvendo a inserção de novas soluções para a tecnologia de processo, a cadeia 

logística e a redução dos impactos ambientais, incluindo a verificação de limites 

de emissão, das tecnologias disponíveis e do respeito das diretrizes ambientais; 

� inserção das estratégias voltadas à certificação, inclusive voluntária, de qualidade 

do produto e ambiental, integrando os aspectos técnicos e mercadológicos dos 

novos produtos; 

� adoção das ferramentas de ACV e PLM, orientando o desenvolvimento de 

produto, focando ganhos de competitividade e visando a economia energética e a 

sustentabilidade; 

� respeito e melhoria das estratégias da gestão, para garantir a sustentabilidade 

dos fatores críticos de sucesso e o desenvolvimento de desempenho excelente 

baseado na evolução tecnológica e de materiais; 

� coleta, gestão e compartilhamento das informações, integrando o planejamento 

estratégico e a gestão da produção. 
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5. GERAÇÃO DO MODELO DE REFERÊNCIA 
 

 

 A presente seção apresenta o modelo de referência para desenvolvimento de 

produtos, especificamente destinado ao setor produtivo de cerâmica para 

revestimento. 

 Conforme quanto definido nos capítulos 3 e 4, a proposta de modelo 

personalizado para a cerâmica adota os seguintes critérios: 

� utilização, como base conceitual, do modelo genérico de Rozenfeld; 

� divisão em macrofases, fases e atividades; 

� desenvolvimento em espiral, com iterações, ciclos e retroalimentação das 

informações; 

� presença de marcos (gates), gerenciais e operacionais; 

� consideração do ciclo de vida inteiro do produto; 

� consideração de conceitos de sustentabilidade; 

� exigência de análise das informações de mercado e de pesquisa com o 

consumidor; 

� análise e considerações logísticas; 

� análise e considerações de custos; 

� adaptação para o processo de produção de monoqueima; 

� definição estratégica de certificação; 

� consideração dos aspectos ambientais e energéticos; 

� conformidade com as diretrizes estratégicas empresariais e de grupo; 

� adaptação das práticas operacionais consolidadas atualmente utilizadas na 

atuação do setor cerâmico. 

 

 

5.1. Modelo específico para o setor de cerâmica par a revestimento  
 

 

 O modelo de referência proposto para o setor cerâmico é apresentado, em forma 

sinóptica, no Apêndice B, com as Figuras B.1 (Fases do PDP) e B.2 (Fases e 

Atividades do PDP). 
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 Para a proposta do modelo de referência, são inicialmente identificadas e 

detalhadamente descritas as macrofases, as fases, as atividades e os marcos 

decisórios que devem constar do modelo. Finalizando, são definidas as posições 

responsáveis pela execução de cada fase e atividade. Nesta etapa são, também, 

identificadas as responsabilidades, em termos de tomada de decisão, quanto aos 

marcos gerenciais e técnicos. 

 São três as Macrofases principais: 

� pré-desenvolvimento; abrange as fases relacionadas com o planejamento 

estratégico do produto; 

� desenvolvimento; engloba todas as fases de desenvolvimento dos projetos do 

produto e da produção; 

� pós-desenvolvimento; compreende as fases de projeto relacionadas com a 

produção, a distribuição e, em geral, o serviço de pós-venda, até a definição de 

descontinuar a produção. 

Observe-se que não foi identificada uma correspondência unívoca das Fases com 

as Macrofases, como se verifica entre Fases e Atividades, pois algumas Fases 

podem pertencer a Macrofases diferentes. 

 Foram também identificadas 18 fases, distribuídas nas 3 macrofases. As 18 fases 

do PDP foram desdobradas em 68 atividades. 

 

 

5.1.1. Fases e Atividades do PDP  
 

 

 Fases e Atividades encontram-se listadas na Tabela 5.1, organizadas 

relacionando as Atividades com as Fases de pertinência, apresentadas na 

sequência temporal de apresentação das Fases, como definida no PDP. 

 

Tabela 5.1 – Fases e Atividades do PDP 

FASES Atividades 
PLAEST Planejar Estratégia 
REVEST Revisar Estratégia PEN 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DE NEGÓCIOS 

APREST Aprovar Estratégia 
AMK ANÁLISE DE MARKETING PESMKT Pesquisar Mercado 

ANPORT Analisar Portfólio de Produtos 
POSPRD Posicionar Produto 

PEP PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
PRODUTO/PORTFÓLIO 

DEPORT Definir Portfólio de Produtos 
 continua 
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DEORÇA Definir Orçamento do Projeto 
DECRON Definir Cronograma do Projeto 
AVRISK Avaliar Riscos 
VIAECO Verificar Viabilidade Econômica 
VIAFIN Verificar Viabilidade Financeira 
PROALT Propor Alterações do Portfólio 
DERESP Definir Responsabilidades 
DETERC Definir Terceirização (Design/Colorif.) 
DEENDV Definir Fim de Vida do Produto 
AVAEND Realizar Avaliação Final do Projeto 
PRJMKT Realizar Projeto de Marketing 
CROMKT Definir Cronograma de Marketing 

PMK 
(1) 

PROJETO DE MARKETING (Fase 
Inicial) 

CSTMKT Avaliar Custos de Marketing 
DEESPE Definir Especificações do Produto 

CPD CONCEITO DO PRODUTO 
OTIPRD Otimizar Produto 
DESENn Desenvolver Produto (n-esimo) 
APRESn Apresentar Produto (n-esima) 
VERTEC Verificar Tecnologias Disponíveis 
DEFTEC Definir Tecnologia 
DEFPRC Definir Processo 
ADAPTn Adaptar Produto (n-esima) 
SEMINn Realizar Semi-industrial (n-esima) 
CSTSTD Definir Custo Padrão do Produto 
DEFQUA Definir Parâmetros de Qualidade 

DEP 
DESIGN DO PRODUTO (Estético / 
Técnico) 

PROJEM Projetar Embalagem 
AACCVV Analisar Ciclo de Vida 
PERAMB Calcular Perfil Ambiental D4S PROJETO PARA SUSTENTABILIDADE 
OTIPRJ Otimizar Projeto 
VIATEC Verificar Viabilidade Tecnológica 
AVACAP Avaliar Capacidade de Produção 
OTIPRC Otimizar Processo 
HOMPRC Homologar Processo 

CPC CONCEITO DO PROCESSO 

CERPRC Certificar Processo 
VERAUT Verificar Adequação da Automação 

APC AUTOMAÇÃO DO PROCESSO 
ADEAUT Adequar Automação 
IDEFOR Identificar Fornecedores 
IDEALT Identificar Fornecedores Alternativos 
QUAFOR Qualificar Fornecedores 

IES PROJETO DE INFRAESTRUTURA 

PRASTE Programar Assistência Técnica 
HOMPRD Homologar Produto 

VDP VALIDAÇÃO DO PRODUTO 
CERPRD Certificar Produto 
PROLAN Programar Lançamento 
APEQVE Apresentar às Equipes de Venda 
LANPRD Lançar Produto 

PMK 
(2) 

PROJETO DE MARKETING (Fase Final) 

AVACLI Avaliar Satisfação do Cliente 
DEFORN Definir Plano de Fornecimento 
DEFDIS Definir Plano de Distribuição LOG 

PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA 
LOGÍSTICA 

DEFEST Definir Plano de Estoque 

PRM 
PLANEJAMENTO DO USO DOS 
RECURSOS DE MANUFATURA 

PLAURM 
 

Planejar Uso dos Recursos de 
Manufatura 

AVADEM Avaliar Demanda 
PPR PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO 

PROPRO Programar Produção 
AUTPRO Autorizar Produção 
MONPRO Monitorar Produção (início) 
MONCST Monitorar Custos 

IPR INÍCIO DA PRODUÇÃO 

MONFOR Monitorar Fornecedores (início) 
ADAPTp Adaptar produto no pós-venda 

RET REVISÃO TÉCNICA 
SEMINp Realizar Semi-industrial pós-venda 

FPR FIM DA PRODUÇÃO DESPRD Descontinuar Produto 

continuação 
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AALLAA Analisar Lições Aprendidas 
AUDPRJ Realizar Auditoria do Projeto FPJ FIM DO PROJETO 
PRJEND Encerrar Projeto 

 

 Segue a descrição detalhada das fases e atividades listadas na Tabela 5.1. 

 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS - PEN é parte fundamental 

do planejamento estratégico da empresa e define os critérios principais de atuação 

da empresa, em termos de novas linhas de produtos, além de propor objetivos e 

metas a atingir; deve ser congruente com as políticas da empresa e, eventualmente, 

do grupo. Inclui as decisões relacionadas com a produção das novas linhas de 

produtos, quanto à nacionalização, internacionalização ou terceirização. É composto 

de três atividades: 

� Planejar Estratégia - PLAEST: processo de definição da estratégia geral; 

� Revisar Estratégia - REVEST: discussão, refinamento e revisão da estratégia 

proposta; 

� Aprovar Estratégia - APREST: aprovação colegiada das diretrizes definidas para o 

desenvolvimento de mercados. 

 A ANÁLISE DE MARKETING - AMK é importante para a definição das linhas de 

novos produtos; análise de tendências nos mercados mundiais, análise de 

concorrentes e, eventualmente, pesquisa com consumidores. Tem como atividade 

principal: 

� Pesquisar Mercado – PESMKT, quando são feitas pesquisas nos mercados 

mundiais sobre novos produtos e tendências, com análise de produtos 

apresentados em feiras setoriais e eventos de arquitetura, móveis e acessórios; 

inclui análise das produções de outros fornecedores e concorrentes; é 

aconselhável que sejam realizadas pesquisas com os consumidores finais, para 

identificar evoluções da demanda em termos de tipologias de produtos; nesta fase 

é importante a consulta ao SIM (Sistema de Inteligência de Marketing) que deve 

ser mantido constantemente atualizado e abastecido com informações da área 

comercial. 

 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PRODUTO/PORTFÓLIO - PEP é o 

planejamento para a definição de novos produtos (categorias e tipologias de 

produtos, mercados alvo, custos e preços, canais de distribuição, etc.). A definição 

abrange avaliação e propostas sobre portfólios de produtos. É composto por treze 

atividades: 

conclusão 
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� Analisar Portfólio de Produtos - ANPORT: análise dos portfólios de produtos em 

produção e, com base na pesquisa de mercado, dos produtos dos concorrentes e 

das tendências dos mercados alvo; 

� Posicionar Produto - POSPRD: definição das tipologias de produtos a serem 

realizadas, em função dos mercados alvo; 

� Definir Portfólio de Produtos - DEPORT: determinação dos portfólios de novos 

produtos, em função do posicionamento no mercado; 

� Definir Orçamento do Projeto - DEORÇA: estimativa dos custos do projeto dos 

novos produtos propostos e das atividades relacionadas com o desenvolvimento; 

avaliação do custo do produto e estimativa de preços de venda das novas linhas 

de produtos, em função do posicionamento de mercado; 

� Definir Cronograma do Projeto - DECRON: estimativa do cronograma de 

desenvolvimento, até o início da produção; 

� Verificar Viabilidade Econômica - VIAECO: avaliação da viabilidade econômica da 

realização dos novos produtos, em função das estimativas de custos e preços; 

� Verificar Viabilidade Financeira - VIAFIN: avaliação da viabilidade financeira da 

realização dos novos produtos, verificando a capacidade financeira interna e 

eventuais fontes de financiamento e custos relacionados; 

� Avaliar Riscos - AVRISK: avaliação dos riscos inerentes às novas linhas de 

produtos e os mercados alvo; 

� Propor Alterações do Portfólio - PROALT: revisão das decisões tomadas quanto 

às linhas de produtos, em função das informações coletadas e das especificações 

e análises desenvolvidas até este ponto; verifica-se a eventual necessidade de 

alteração dos portfólios de produtos; caso alterações sejam necessárias, deve-se 

voltar à atividade de Definição do orçamento e seguintes; 

� Definir Responsabilidades - DERESP: atribuição de tarefas e responsabilidades 

para a execução do projeto; definição das responsabilidades de produção, 

distribuição, vendas, etc., na etapa operacional; 

� Definir Terceirização (Design/Colorifícios) - DETERC: decisão quanto à 

necessidade ou oportunidade de recorrer à terceirização no desenvolvimento dos 

produtos; definição da participação de “designers” ou colorifícios (fornecedores de 

esmaltes e outros insumos) e do grau de envolvimento dos terceirizados; 
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� Definir Fim de Vida do Produto - DEENDV: avaliação da vida útil dos produtos, 

estimando alterações dos volumes de produção e o período de encerramento da 

produção; 

� Realizar Avaliação Final do Projeto - AVAEND: revisão geral das atividades e dos 

resultados obtidos na realização da fase de Planejamento Estratégico do portfólio 

de novos produtos. 

 A Fase Inicial do PROJETO DE MARKETING - PMK (1) prevê o inicio das 

atividades de marketing, que envolvem a redação do projeto de marketing e a 

definição das estimativas de custos e prazos. É constituída por três atividades: 

� Realizar Projeto de Marketing - PRJMKT: redação do projeto de marketing 

destinado a suportar a implementação e o lançamento das novas linhas de 

produtos; o plano deve relatar as análises realizadas (situação atual do mercado, 

concorrência, análise SWOT) e a definição de objetivos e estratégias (proposta de 

posicionamento e do portfólio); inclui cronograma e orçamento, definidos nas 

atividades seguintes; 

� Definir Cronograma de Marketing - CROMKT: proposta de cronograma para a 

realização de todas as atividades de marketing relacionadas às novas linhas de 

produtos; 

� Avaliar Custos de Marketing - CSTMKT: estimativa do orçamento para as 

atividades de marketing (propaganda, lançamento, promoções, acompanhamento 

da produção, alimentação do SIM, eventuais ações para aumento da vida útil, 

etc.). 

 O desenvolvimento do CONCEITO DO PRODUTO - CPD inicia a fase de projeto 

de produto, com as definições das características técnicas; é baseado nas 

informações coletadas com as atividades de marketing e as definições estratégicas 

sobre portfólio de produtos. É realizado em duas atividades: 

� Definir Especificações do Produto - DEESPE: definição das especificações 

técnicas dos produtos a serem realizados; 

� Otimizar Produto - OTIPRD: otimização das especificações do produto, avaliando 

custos e alternativas econômicas e técnicas. 

 O DESIGN DO PRODUTO (Estético / Técnico) – DEP envolve o desenvolvimento 

do produto (novas linhas de produtos), com foco nas características estéticas e 

técnicas, visando à definição das especificações e de todas as informações que 
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devem permitir as definições de sustentabilidade e processo. Esta fase se completa 

com a realização de dez atividades: 

� Desenvolver Produto (n-esimo) – DESENn: normalmente esta atividade e a 

seguinte são responsabilidade do colorifício que irá fornecer esmaltes e matérias 

primas para a produção; consiste de várias repetições da sequência (até 5); na 

primeira, uma amostra da nova coleção de produtos é desenvolvida em formato 

padrão, com base nas primeiras especificações genéricas definidas no 

planejamento, com base na análise de marketing e nas considerações 

estratégicas; após a aprovação, desenvolvem-se outras versões, refinando 

gradativamente o produto até a versão final que entrará em produção, preparando 

amostras nos formatos, cores, acabamento, materiais e tecnologia próprios da 

empresa; 

� Apresentar Produto (n-esima) – APRESn: as diferentes versões do produto 

desenvolvidas na atividade anterior são apresentadas ao produtor para recolher 

sugestões, alterações e, finalmente, a aprovação da proposta. No decorrer das 

repetições as características do produto que a cerâmica deseja lançar são 

refinadas gradativamente, até a versão definitiva; 

� Verificar Tecnologias Disponíveis - VERTEC: considerando a alta dinâmica de 

desenvolvimento tecnológico dos fornecedores de equipamentos, é necessário 

realizar periodicamente um survey para identificar, entre as novas soluções 

apresentadas, se algumas são interessantes para melhorar as características 

técnicas e/o estéticas do produto; tais alternativas envolvem, obviamente, 

alterações do processo de produção; 

� Definir Tecnologia - DEFTEC: após a avaliação das tecnologias disponíveis, é 

escolhida a mais adequada à obtenção do produto desejado; 

� Definir Processo - DEFPRC: com a definição das tecnologias a serem aplicadas, 

é possível obter a definição última do processo de fabricação e das configurações 

da linha de produção, em termos de equipamentos e acessórios; 

� Adaptar produto (n-esima) – ADAPTn: definidas as características técnicas e 

estéticas do novo produto e a tecnologia a ser adotada, é possível terminar o 

desenvolvimento do produto, que abrange a caracterização das matérias primas 

adotadas e das condições de operação do produtor cerâmico; estas atividades 

são normalmente realizadas pelo colorifício; 
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� Realizar Semi-industrial (n-esima) – SEMINn: a cada nova definição de 

parâmetros do produto, é necessário realizar o teste produtivo, na própria linha de 

produção; o teste consiste na produção de um pequeno lote do novo produto nas 

reais condições de produção; 

� Definir Custo Padrão do Produto - CSTSTD: com a definição de todos os 

parâmetros do novo produto, é possível calcular o “custo padrão” do produto; a 

informação deve servir para confirmar os dados orçamentários e validar a análise 

de viabilidade econômica, além de fornecer informações preciosas e 

indispensáveis para as funções de controle de custos e da contabilidade; 

� Definir Parâmetros de Qualidade - DEFQUA: com a verificação e medição das 

características definitivas do produto, os parâmetros de qualidade são revisados e 

confirmados; 

� Projetar Embalagem - PROJEM: a cada novo produto é necessário adaptar ou 

reprojetar integralmente as embalagens, seja por exigências “estéticas” e 

comerciais da apresentação, com referência à embalagem primária, seja pelas 

exigências logísticas, com referências às embalagens secundárias e em termos 

de unitização de carga. 

 O PROJETO PARA SUSTENTABILIDADE - D4S é estruturado com a análise e a 

revisão do projeto, focando a redução dos impactos ambientais do produto. Prevê 

três atividades:  

� Analisar Ciclo de Vida - AACCVV: análise do ciclo de vida do produto, realizado 

conforme ISO 14040 e 14063; é sugerido o uso do ACV simplificado, de 

ferramentas de cálculo e base de dados para a avaliação quantitativa dos 

impactos; o uso desta ferramenta é recomendado em cada projeto de produto, 

novo ou revisão; embora as diferenças entre projetos possam ser numericamente 

limitadas, o resultado continua sendo indicador das prestações do produto, 

evidenciando uma situação de melhoria devida a alteração de materiais, 

parâmetros técnicos da produção e até tecnologia; 

� Calcular Perfil Ambiental - PERAMB: o cálculo do perfil ambiental completa a 

avaliação do novo produto em termos de sustentabilidade; além dos impactos 

ambientais determinados com o ACV, é possível avaliar fatores como inovação, 

custos, logística e distribuição; 

� Otimizar Projeto – OTIPRJ: com base nas informações coletadas e com 

atividades cíclicas, o projeto é revisado buscando a configuração ótima. 
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 O CONCEITO DO PROCESSO – CPC é baseado nas especificações do produto 

e define detalhadamente o processo de produção. É desenvolvido em cinco 

atividades: 

� Verificar Viabilidade Tecnológica - VIATEC: inicialmente deve ser verificada a 

viabilidade da aplicação da tecnologia definida na conceituação do produto; 

� Avaliar Capacidade de Produção - AVACAP: com base na previsão da 

necessidade de produção, definida pelo planejamento estratégico e as 

informações do plano de marketing, avalia-se a adequação da estrutura produtiva 

e de serviços - utilidades; 

� Otimizar Processo - OTIPRC: revisão da definição da tecnologia e do processo, 

verificando, entre outros parâmetros, o respeito do emprego das melhores 

técnicas disponíveis (BATs) e prevendo o respeito dos limites de emissão de 

poluentes; 

� Homologar Processo - HOMPRC: fase de definição final e validação do processo 

de produção; 

� Certificar Processo - CERPRC: procedimentos necessários para a obtenção de 

eventuais certificações de processo, no respeito das normas (ISO 9000 e 14000). 

 A AUTOMAÇÃO DO PROCESSO - APC detalha as exigências de melhoria e a 

adequação da automação às especificações do processo. É realizada em duas 

fases: 

� Verificar Adequação da Automação - VERAUT: verifica-se a adequação das 

configurações das linhas às exigências de automação; 

� Adequar Automação - ADEAUT: eventual proposta de adequação da automação 

do processo; esta fase pode fornecer informações necessárias para rever o 

planejamento estratégico, em função de eventuais necessidades de investimento. 

 O PROJETO DE INFRAESTRUTURA - IES deve definir a configuração da 

infraestrutura necessária à produção, envolvendo fornecedores e assistência pós-

venda. É completado em quatro atividades: 

� Identificar Fornecedores - IDEFOR: determinadas as necessidades de 

suprimentos, são identificados os possíveis fornecedores; 

� Identificar Fornecedores Alternativos - IDEALT: entre os fornecedores 

qualificados, são selecionados os que efetivamente irão fornecer para a produção 

e outros alternativos para substituir os primeiros em casos de necessidade; 
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� Qualificar Fornecedores - QUAFOR: análise dos possíveis fornecedores 

selecionados, para conceder a qualificação de idoneidade; 

� Programar Assistência Técnica - PRASTE: as atividades da assistência técnica 

são definidas em função da previsão de necessidades na fase de pós-venda. 

 A VALIDAÇÃO DO PRODUTO - VPD visa à consolidação das especificações do 

produto e à realização dos procedimentos necessário para auferir a certificação. 

Realiza-se em duas atividades: 

� Homologar Produto - HOMPRD: as especificações finais do produto são 

confirmadas e validadas; 

� Certificar Produto - CERPRD: procedimentos para obter a certificação do produto, 

conforme as normas técnicas, em programas obrigatórios ou voluntários;  

 A Fase Final do PROJETO DE MARKETING - PMK (2) é a realização do projeto 

para comercialização do produto. Inclui quatro atividades: 

� Apresentar às Equipes de Venda - APEQVE: fase de apresentação da nova 

coleção às equipes de venda, responsáveis pela comercialização, fornecendo 

todas as informações técnicas e comerciais necessárias para a formação dos 

vendedores; 

� Programar Lançamento - PROLAN: planejamento operacional da fase de 

lançamento do produto, prevendo a participação em feiras, organização de 

eventos promocionais em lojas ou centros de venda, campanha na mídia e outras 

atividades de divulgação; 

� Lançar Produto - LANPRD: definição do cronograma e mapeamento do 

lançamento da nova coleção; 

� Avaliar Satisfação do Cliente - AVACLI: as atividades das equipes comerciais e de 

marketing se completam, após o lançamento e início da distribuição do produto, 

com a coleta de dados de mercado e satisfação do cliente, para confirmar o 

resultado comercial ou identificar e propor eventuais alterações necessárias para 

atingir os objetivos planejados. 

 O PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA LOGÍSTICA - LOG deve definir 

detalhadamente o cenário logístico. Realiza-se em três atividades: 

� Definir Fornecedores - DEFORN: validação e confirmação dos fornecedores 

(principais e alternativos) selecionados no Projeto de Infraestrutura; 

� Definir Plano de Estoque - DEFEST: definições das características dos estoques, 

com base nos planejamentos de produção e vendas; 
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� Definir Plano de Distribuição - DEFDIS: detalhamento da distribuição dos 

produtos, em função das previsões de vendas regionais e/ou exportação. 

 O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS DE MANUFATURA – PRM 

realiza o planejamento interno e operacional dos recursos fabris. É composto de 

uma atividade: 

� Planejar Uso dos Recursos de Manufatura - PLAURM: definição das 

necessidades de infraestrutura de serviço, mão de obra, manutenção e utilidades. 

 O PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO – PPR consiste na definição do programa 

operacional da produção. Prevê duas atividades: 

� Avaliar Demanda - AVADEM: definição das necessidades de produção em função 

da previsão da demanda detalhada de mercado e relativo cronograma, assim 

como definida pelo planejamento de marketing; 

� Programar Produção - PROPRO: definição do Plano Mestre de produção. 

 O INÍCIO DA PRODUÇÃO – IPR leva à definição dos procedimentos para iniciar a 

produção. Inclui quatro atividades: 

� Autorizar Produção - AUTPRO: validação do plano mestre e do cronograma 

operacional, liberação do início da produção; 

� Monitorar Produção (início) – MONPRO: atividades de controle da produção e 

eventual revisão para refinamento do planejamento mestre, em função das 

condições e respostas verificadas no mercado; 

� Monitorar Custos - MONCST: levantamento e registro dos custos reais de 

produção e comparação com o custo-padrão projetado, para funções de controle 

e reajuste; 

� Monitorar Fornecedores (início) – MONFOR: acompanhamento do fornecimento 

de matérias primas e suprimentos, para validação da escolha dos fornecedores 

previamente qualificados. 

 A REVISÃO TÉCNICA – RET é realizada na fase de produção, devido a alteração 

das condições de processo, seja por mudança nas matérias primas (ex. argilas com 

características que dependem da região de extração), seja por mudanças nos 

parâmetros de produção (curva térmica de forno e secadores, sequência de 

esmaltação, etc.), podem ser necessárias adaptações na formulação do suporte e 

dos esmaltes. Esta série de revisões permanece à cargo dos colorifícios e 

normalmente se realiza com duas atividades: 
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� Adaptar produto no pós-venda – ADAPTn: adaptação das formulações de suporte 

e esmaltes; 

� Realizar Semi-industrial pós-venda - SEMINn: após cada alteração, é necessário 

testar o produto modificado nas mesmas condições de processo, para validar as 

mudanças; os testes são efetuados na linha de produção, em pequenos lotes, em 

períodos de parada da produção em massa, em concomitância com troca de 

formato, limpeza ou manutenções. 

 O FIM DA PRODUÇÃO - FPR encerra, normalmente de forma definitiva, a 

produção da coleção. É realizado em uma atividade: 

� Descontinuar Produto - DESPRD: encerramento do programa de produção e 

liberação das linhas para a entrada em produção de outros produtos. 

 O FIM DO PROJETO - FPJ encerra o projeto da nova coleção de produtos. 

Completa-se em três atividades: 

� Analisar Lições Aprendidas - AALLAA: avaliação final do PDP, com análise das 

ocorrências imprevistas ou emergenciais enfrentadas e registro dos fatos 

ocorridos e das soluções propostas e adotadas; base de conhecimento 

fundamental pra os projetos seguintes; 

� Realizar Auditoria do Projeto - AUDPRJ: antes do encerramento definitivo do 

projeto, realiza-se uma auditoria, verificando se em todas as fases de projetos 

foram corretamente aplicadas as técnicas e ferramentas disponíveis e se todas as 

decisões tomadas foram conforme as diretrizes estratégicas da empresa; 

� Encerrar Projeto - PRJEND: encerramento definitivo do projeto, arquivamento da 

documentação e de todos os registros realizados no processo, alimentando a 

base de dados e classificando os resultados do projeto.  

 

 Os Marcos, ou gates, representam pontos ou momentos de tomada de decisão 

entre diferentes etapas do desenvolvimento, bem definidos por Barbalho (2006) 

como “... decisões que direcionam  o fluxo de atividades a serem realizadas em cada 

projeto.” 

 Os Marcos, como definidos neste contexto, são de dois tipos: Gerenciais e 

Técnicos, que envolvem diferentes esferas de responsabilidade e de tomada de 

decisão. 
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5.1.2.  Marcos Gerenciais do PDP 

 

 

 Os Marcos Gerenciais abrangem responsabilidade e tomada de decisão no nível 

hierárquico estratégico da estrutura empresarial, incluindo autorizações para iniciar e 

encerrar uma fase (ou sequência delas) das atividades de projeto, ou, quando 

considerado necessário, abortar o projeto (função de kill-point do marco). São 

identificados 7 marcos gerenciais, listados na Tabela 5.2 e seguidamente descritos. 

 

Tabela 5.2 – Marcos Gerenciais do PDP 

 

# Denominação 

1 INÍCIO do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
2 FIM do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

3 INÍCIO do PROJETO de PRODUTO 

4 INÍCIO do PROJETO da PRODUÇÃO 

5 INÍCIO da PRODUÇÃO 

6 DECISÃO de FINALIZAÇÃO da PRODUÇÃO 
7 FIM do PROJETO 
 

 O primeiro marco é o INÍCIO do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO e define a 

decisão de início das atividades relacionadas com a macrofase de pré-

desenvolvimento, com o planejamento estratégico do projeto, que é incluído no 

processo de planejamento estratégico empresarial ou de grupo. O resultado é a 

autorização ao desenvolvimento das pesquisas, das propostas de objetivos e metas 

propostas e redação do relatório de planejamento. 

 O FIM do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO consiste na decisão de finalização 

do planejamento, com aprovação do plano estratégico e da autorização ao 

prosseguimento do projeto, para a finalização dos planejamentos de marketing e de 

produto / portfólio. 

 O INÍCIO do PROJETO de PRODUTO prevê a autorização ao início da macrofase 

de desenvolvimento de projeto e liberação para a execução das fases relacionadas 

com o desenvolvimento do produto. 
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 O INÍCIO do PROJETO da PRODUÇÃO autoriza o início das fases relacionadas 

com o desenvolvimento do processo de produção. 

 O INÍCIO da PRODUÇÃO deve autorizar o início da macrofase de pós-

desenvolvimento do projeto, envolvendo o início da produção e fases correlatas. 

 A DECISÃO de FINALIZAÇÃO da PRODUÇÃO envolve a autorização ao início do 

processo de encerramento definitivo da produção. 

 O FIM do PROJETO se realiza com a autorização ao encerramento definitivo do 

projeto. 

 

 

5.1.3.  Marcos Técnicos do PDP 

 

 

 Os Marcos Técnicos envolvem decisões tomadas no nível hierárquico tático da 

estrutura empresarial. São identificados 16 marcos técnicos, listados na Tabela 5.3 e 

seguidamente descritos. 

 

Tabela 5.3 – Marcos Técnicos do PDP 

 

# Denominação 

A ACEITAÇÃO do PLANO de MARKETING 

B CONCLUSÃO da 1a FASE do PROJETO de MARKETING 

C DEFINIÇÃO do CONCEITO de PRODUTO 

D 1a APROVAÇÃO de PRODUTO (protótipo) 

E ACEITAÇÃO da SUSTENTABILIDADE de PRODUTO 

F 2a APROVAÇÃO de PRODUTO (protótipo) 

G APROVAÇÃO da AUTOMAÇÃO de PROCESSO 

H INÍCIO da 2a FASE do PROJETO de MARKETING 

I FIM do DESENVOLVIMENTO de PRODUTO 

J DEFINIÇÃO da INFRAESTRUTURA 

K DEFINIÇÃO do PLANEJAMENTO de USO dos RECURSOS 

L DEFINIÇÃO do CONCEITO do PROCESSO 

continua 
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M VALIDAÇÃO FINAL de PRODUTO 

N DEFINIÇÃO da LOGÍSTICA 

O CONCLUSÃO da 2a FASE do PROJETO de MARKETING 

P APROVAÇÃO da REVISÃO TÉCNICA 
 

 A ACEITAÇÃO do PLANO de MARKETING (A) consiste da aprovação do plano 

de marketing. 

 A CONCLUSÃO da 1a FASE do PROJETO de MARKETING (B) encerra as 

atividades relacionadas com o desenvolvimento da 1ª fase do plano de marketing e 

termina com a aprovação do plano. 

 A DEFINIÇÃO do CONCEITO de PRODUTO (C) determina a aprovação da fase 

de conceituação do produto e de aprovação das macro especificações do produto a 

ser desenvolvido. 

 A 1ª APROVAÇÃO de PRODUTO (protótipo) (D) envolve a aprovação da 1ª 

amostra de produtos, desenvolvida pelo colorifício, que normalmente é 

acompanhada de solicitações para realizar alterações focando a melhoria dos 

protótipos. 

 A ACEITAÇÃO da SUSTENTABILIDADE de PRODUTO (E) serve para a 

validação das especificações definidas em termos de sustentabilidade do produto e 

conformidade com as normas ambientais. 

 A 2a APROVAÇÃO de PRODUTO (protótipo) (F) aprova, de forma definitiva, os 

protótipos do produto e deve permitir a autorização ao desenvolvimento da 

adaptação à realidade técnica da empresa (adaptação à tecnologia e materiais do 

produtor). 

 A APROVAÇÃO da AUTOMAÇÃO de PROCESSO (G) confirma e autoriza as 

configurações de automação do processo, relacionadas com o novo produto. 

 O INÍCIO da 2a FASE do PROJETO de MARKETING (H) autoriza o 

desenvolvimento da fase operacional do plano de marketing, cujo foco é no 

lançamento do novo produto. 

 O FIM do DESENVOLVIMENTO de PRODUTO (I): encerra as atividades de 

desenvolvimento e validação do produto. 

 A DEFINIÇÃO da INFRAESTRUTURA (J) confirma a definição das exigências 

para a infraestrutura de suporte à produção da nova linha de produtos. 

conclusão 
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 A DEFINIÇÃO do PLANEJAMENTO de USO dos RECURSOS (K) envolve a 

aceitação da configuração dos recursos necessários à produção. 

 A DEFINIÇÃO do CONCEITO do PROCESSO (L): aprova as especificações de 

processo e de configuração da estrutura de produção. 

 A VALIDAÇÃO FINAL de PRODUTO (M) gera a aprovação das especificações 

finais do novo produto. 

 A  DEFINIÇÃO da LOGÍSTICA (N) deve aprovar o plano logístico, envolvendo 

seleção dos fornecedores, definição da estrutura logística interna e do plano de 

distribuição do produto. 

 A CONCLUSÃO da 2a FASE do PROJETO de MARKETING (O) encerra de forma 

definitiva as ações de marketing. 

 A APROVAÇÃO da REVISÃO TÉCNICA (P) prevê a aprovação das alterações do 

produto derivantes de revisão técnica; esta decisão é tomada com o produto já em 

fase de produção. 

 

 

5.2. Definição de responsabilidade 

 

 

 Após a definição de fases, atividades e marcos inerentes ao desenvolvimento do 

produto e do processo, é importante, para a completeza do objetivo proposto, a 

identificação das posições do organograma empresarial responsáveis para a 

execução de cada fase e atividade e para a tomada de decisão nos marcos 

definidos. A atribuição de responsabilidade é realizada com a hipótese que a 

empresa interessada tenha uma estrutura organizacional funcional, cuja 

departamentalização é baseada na atribuição das unidades de trabalho por funções 

específicas (MAXIMIANO, 2004), conforme indicado no organograma tipo da Fig. 

5.3. A atribuição envolve apenas os 2 primeiros níveis hierárquicos, o institucional, 

ou estratégico, e o intermediário, ou tático.  A definição da estrutura organizacional 

não é vinculante, mas tem apenas a função de localizar posições dentro da 

organização; cada empresa que adote uma estrutura organizacional diferente pode 

identificar, dentro da própria realidade, as posições correspondentes à estrutura tipo. 

Da mesma forma, em estruturas mais enxutas, funções diferentes podem 

corresponder a uma única posição. 
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Figura 5.1 - Organograma tipo de estrutura organizacional funcional 

 

 Em todas as Fases, Atividades e Marcos, sejam Gerenciais ou Técnicos, deve 

existir uma posição responsável pela execução e/ou pela tomada de decisão. A 

atribuição de responsabilidade é definida pelas Matrizes de responsabilidade, 

apresentadas nas Tab. 5.4 (Fases e Atividades), 5.5 (Marcos Gerenciais) e 5.6 

(Marcos Técnicos). 

 

 

5.3. Comentários 

 

 

 No presente capítulo foi apresentada a proposta do Modelo de referência para o 

desenvolvimento de produtos cerâmicos, abrangendo a definição de macrofases, 
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fases, atividades e marcos, adotando os critérios selecionados e definidos na 

introdução do capítulo e conjugando a pesquisa teórica com a adaptação às práticas 

empíricas atualmente praticadas na realidade empresarial, no horizonte mundial. 

 A proposta é completada com a atribuição de responsabilidade, identificando as 

funções envolvidas para a execução de cada fase e atividade e para a tomada de 

decisão nos marcos, técnicos e gerenciais. 

 O Modelo de referência proposto será validado no capítulo 6. 

 

 



84 

Tabela 5.4 – Matriz de Responsabilidade do PDP para Fases e Atividades 

 

Responsabilidade 

D Adm D Com D Pro D Log D Qua FASES Atividades 
Pres D Ger 

 G Adm G Fin G Cont G RH  G Ven G Mkt G AssT  G Prod G Manut G Eng G Util  G Comp G Dist G LogIn  G Qua 

PLAEST X X X     X    X     X    X  

REVEST  X X     X    X     X    X  PEN 

APREST X X X     X    X     X    X  

AMK PESMKT        X X X             

ANPORT   X     X X X             

POSPRD        X X X             

DEPORT  X X     X X X             

DEORÇA   X X   X X               

DECRON   X    X X               

AVRISK   X     X    X     X    X  

VIAECO   X X                   

VIAFIN   X  X                  

PROALT   X     X               

DERESP  X X     X    X     X    X  

DETERC   X     X               

DEENDV  X X     X               

PEP 

AVAEND X X X     X    X     X    X  

PRJMKT    X     X X   X      X   X 

CROMKT    X     X X   X      X   X PMK (1) 

CSTMKT    X     X X   X      X   X 

DEESPE        X    X         X  
CPD 

OTIPRD        X    X         X  

DESENn TERC          X           X 

APRESn TERC          X           X 

VERTEC             X  X       X 

DEFTEC             X  X       X 

DEFPRC             X  X       X 

ADAPTn TERC          X           X 

SEMINn TERC          X           X 

DEP 

                       

continua 
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Responsabilidade 

D Adm D Com D Pro D Log D Qua FASES Atividades 
Pres D Ger 

 G Adm G Fin G Cont G RH  G Ven G Mkt G AssT  G Prod G Manut G Eng G Util  G Comp G Dist G LogIn  G Qua 

CSTSTD    X  X                 

DEFQUA             X         X  

PROJEM          X   X  X    X   X 

AACCVV               X       X 

PERAMB               X       X D4S 

OTIPRJ          X     X       X 

VIATEC             X  X     X  X 

AVACAP             X  X X    X  X 

OTIPRC             X  X X    X  X 

HOMPRC   X     X    X     X    X  

CPC 

CERPRC    X         X  X X    X  X 

VERAUT             X X X X    X  X 
APC 

ADEAUT             X X X X    X  X 

DEFFOR    X              X    X 

DEFALT    X              X    X 

QUAFOR    X              X    X 
IES 

PRASTE           X           X 

HOMPRD   X X        X X  X  X   X X X 
VPD 

CERPRD   X X        X X  X  X   X X X 

PROLAN    X     X X         X    

APEQVE    X   X  X X         X    

LANPRD  X X     X    X     X    X  
PMK (2) 

AVACLI    X     X X X        X   X 

DEFORN    X         X     X    X 

DEFDIS    X     X X         X   X LOG 

DEFEST    X     X    X       X   

PRM PLAURM    X   X      X X  X  X X X  X 

AVADEM    X     X X   X          
PPR 

PROPRO    X   X  X    X  X X  X X X  X 

AUTPRO  X X     X    X     X    X  

MONPRO    X   X      X  X X  X X X  X 

MONCST    X  X X    X  X X X X  X    X 
IPR 

MONFOR    X                  X 

continuação 
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Responsabilidade 

D Adm D Com D Pro D Log D Qua FASES Atividades 
Pres D Ger 

 G Adm G Fin G Cont G RH  G Ven G Mkt G AssT  G Prod G Manut G Eng G Util  G Comp G Dist G LogIn  G Qua 

ADAPTp TERC          X           X 
RET 

SEMINp TERC          X           X 

FPR DESPRD  X X     X    X     X    X  

AALLAA   X X    X X X  X X  X  X X X X X X 

AUDPRJ  X X     X    X     X    X  FPJ 

PRJEND X X X     X    X     X    X  

 
Legenda: 
Pres = Presidente 
D = Diretor 
G = Gerente 
 
Tabela 5.5 – Matriz de Responsabilidade do PDP para Marcos Gerenciais 

 

Responsabilidade 

D Adm D Com D Pro D Log D Qua # Descrição 
Pres D Ger 

 G Adm G Fin G Cont G RH  G Ven G Mkt G AssT  G Prod G Manut G Eng G Util  G Comp G Dist G LogIn  G Qua 

1 Início Pl. Est. X X X     X    X     X    X  

2 Fim Pl. Est. X X X     X    X     X    X  

3 Início Prj Prd        X    X         X  

4 Início Prj Prc            X     X    X  

5 Início Pro  X X     X    X     X    X  

6 
Decisão Fim 
Pro 

 X X     X    X     X    X  

7 Fim Prj  X X     X    X     X    X  

 
Legenda: 
Pres = Presidente 
D = Diretor 
G = Gerente 
 

conclusão 
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Tabela 5.6 – Matriz de Responsabilidade do PDP para Marcos Técnicos 

 

Responsabilidade 

D Adm D Com D Pro D Log D Qua # Descrição 
Pres D Ger 

 G Adm G Fin G Cont G RH  G Ven G Mkt G AssT  G Prod G Manut G Eng G Util  G Comp G Dist G LogIn  G Qua 

A 
Aceitação P 
Mkt 

  X     X               

B 
Concl. 1a 
Fase Prj Mkt 

   X     X X             

C 
Def. Conceito 
Prd 

       X    X         X  

D 
1a Apr Prd 
(protótipo) 

        X X            X 

E 
Aceitação  
Sustent Prd 

              X       X 

F 
2a Apr Prd 
(protótipo) 

        X X   X         X 

G 
Aprov  Autom  
Prc 

            X X X X    X  X 

H 
Início 2a  
Fase Prj Mkt 

   X     X X             

I 
Fim  Desenv  
Prd 

       X X X  X X        X X 

J Def Infraestr    X   X      X X X X    X  X 

K 
Def Plan  Uso  
Recursos 

   X X  X    X  X X X X  X X X  X 

L 
Def Conceito  
Prc 

           X X  X X    X  X 

M 
Valid Final 
Prd 

  X X     X X X X X    X   X X X 

N Def  Logística    X              X X X  X 

O 
Fim 2a Fase  
Prj Mkt 

   X     X X            
 

continua 
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Responsabilidade 

D Adm D Com D Pro D Log D Qua # Descrição 
Pres D Ger 

 G Adm G Fin G Cont G RH  G Ven G Mkt G AssT  G Prod G Manut G Eng G Util  G Comp G Dist G LogIn  G Qua 

P 
Aprov. 
Revisão Téc. 

   X     X X X  X  X      
 

X 

 

Legenda: 
Pres = Presidente 
D = Diretor 
G = Gerente 
 

conclusão 
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6. VALIDAÇÃO DO MODELO DE REFERÊNCIA 

 

 

 Antes de proceder à validação do modelo de referência é importante classificar a 

pesquisa realizada e definir os detalhes principais. Os autores de referência 

adotados para a classificação são Gil (2010) e Cauchick Miguel et al. (2010). 

 

 

6.1.  Classificação da pesquisa realizada 

 

 

 Segundo Gil (2010), podem ser utilizados múltiplos sistemas, identificando os 

critérios de área de conhecimento, finalidade, objetivos gerais e métodos. 

 Quanto à área de conhecimento, adotando a classificação do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ, 2012), a grande área é a de 

“Engenharias”, a área é de “Engenharias III” e as subáreas de ”Engenharia 

Mecânica” e de “Engenharia de Produção”, contendo as especialidades de 

“Processos de Fabricação”, “Engenharia de Produto”, “Metodologia de Projeto de 

Produto” e “Desenvolvimento de Produto”. 

 A classificação por finalidade permite enquadrar o presente trabalho em 

“Pesquisa aplicada”, voltada à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação 

numa situação específica, e em “Desenvolvimento experimental”, trabalho 

sistemático que utiliza conhecimentos derivados da pesquisa ou experiência prática 

com vistas à produção de novas políticas e comportamentos e melhoria de novos 

sistemas e serviços (GIL, 2010, p.27). 

 Com base nos conceitos do Gil (2010), é possível classificar a pesquisa que 

gerou o presente trabalho. 

 Quanto aos objetivos gerais pode-se identificar a “Pesquisa exploratória”, que tem 

o propósito de proporcionar maior familiaridade com o problema para explicitá-lo, 

bem como a “Pesquisa explicativa”, que tende a identificar fatores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência de fenômenos, com a finalidade de explicar a razão 

das coisas. 
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 Com referência aos métodos empregados, classifica-se segundo o 

“delineamento”, ou planejamento da pesquisa em termos de fundamentos 

metodológicos, definição dos objetivos, ambiente de pesquisa e determinação das 

técnicas de coleta e análise dos dados. Entre os delineamentos propostos, vários 

permitem enquadrar o presente trabalho. A saber: 

� pesquisa bibliográfica, com base em material já publicado, fornece 

fundamentação teórica e identifica o estágio atual do conhecimento; utilizada na 

parte inicial da tese; 

� pesquisa documental, com base em documentos específicos institucionais, 

elaborados com finalidade diferente da publicação; utilizada na parte inicial da 

tese; 

� estudo de caso, como estudo profundo e exaustivo de poucos objetos, permitindo 

um amplo e detalhado conhecimento. 

Todos os métodos listados foram utilizados para a construção da tese proposta, 

unindo a pesquisa bibliográfica com um amplo trabalho de campo, realizado em 

anos de vivência do autor com empresas nacionais e internacionais (produtores e 

fornecedores de instalações e serviços) examinando documentação, visitando 

instalações produtivas e discutindo com diretores, gerentes e técnicos, todos os 

aspectos técnicos e organizacionais envolvidos com a proposta do modelo de 

referência. 

 A partir da classificação do Gil (2010), podem-se consolidar os conceitos 

aplicáveis na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Classificação de pesquisa 

 

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO  DEFINIÇÃO 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO Engenharias   

APLICADA Voltada à aquisição de conhecimentos com vista à 
aplicação numa situação específica 

FINALIDADE 

DESENVOLVIMENTO 
EXPERIMENTAL 

Trabalho sistemático que utiliza conhecimentos 
derivados da pesquisa ou experiência prática com 
vista à produção de novos materiais, equipamentos, 
políticas e comportamentos, ou à instalação ou 
melhoria de novos sistemas e serviços 

OBJETIVOS GERAIS EXPLORATÓRIA 
Preenche lacunas no conhecimento; proporciona 
maior familiaridade com o tema, para explicitá-lo 

 

continua 
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 EXPLICATIVA Identifica fatores que determinam ou contribuem 
para a ocorrência de fenômenos 

BIBLIOGRÁFICA Baseada em material já publicado (destinado a 
públicos específicos) 

DOCUMENTAL Baseada em documentos com finalidade diferente 
da bibliográfica 

DELINEAMENTO 
(design) 

ESTUDO DE CASO 
Estudo exaustivo de um ou poucos objetos para seu 
amplo conhecimento. Resultados são hipóteses e 
não conclusões 

 

 

6.2. Validação do Modelo de Referência - Metodologi a 

 

 

 A validação do modelo de referência proposto é dividida em duas fases. A 

primeira, de caráter geral, prevê a realização de pesquisa de campo; a segunda fase 

da validação tem um foco restrito a algumas fases do PDP e realiza uma análise do 

cálculo dos impactos ambientais no ciclo de vida realizado pelo Centro Ceramico 

Bologna sobre a realidade italiana, identificando as peculiaridades da situação 

brasileira e evidenciando a influência do cálculo do ACV na metodologia de projeto 

de produtos cerâmicos. 

 A escolha do uso de pesquisa de campo se justifica com base em algumas 

considerações. 

 A aplicação prática do modelo em empresas é considerada inviável, por 

limitações de tempo, de custos e de condições objetivas. A aplicação integral da 

metodologia exigiria um período mínimo de dois a três anos ou mais, dependendo 

da vida útil do produto escolhido como base da aplicação. Paralelamente, os custos 

para o pesquisador relacionados com a validação seriam elevados, exigindo 

repetidas viagens ao exterior (Itália) e ao sul do Brasil, para a implementação e o 

acompanhamento do modelo proposto. Além disso, dependeria da disponibilidade 

de uma ou mais empresas em adotar um novo modelo de gestão, o que envolveria 

mudanças e alterações da própria estrutura interna, com consequências impossíveis 

a serem avaliadas a priori e custos dificilmente previsíveis. 

 Por outro lado, a tendência recente do uso de pesquisa de campo para gerar e 

validar propostas de modelos é ampla e crescente. 

conclusão 



92 

 Vários autores têm arguido sobre a metodologia de pesquisa em Gestão de 

Operações, sustentando e confirmando a validade do estudo de caso para 

pesquisas; entre os principais podem se lembrados: Voss, Tsikriktsis e Frohlich 

(2002), Forza (2002), Yin (2005), Boyer e Swink (2008), Coughlan e Coghlan (2002), 

Craighead e Meredith (2008). Sousa e Voss (2008). 

 No caso específico da presente tese, a pesquisa de campo utilizada para a 

validação do modelo proposto é configurada como estudo de múltiplos casos, de tipo 

longitudinal. É baseado em entrevistas com integrantes da alta diretoria de empresas 

selecionadas do setor, incluindo produtores e colorifícios, na Itália e no Brasil, que 

podem ser consideradas figuras de notório saber na área de pesquisa envolvida. As 

entrevistas devem-se desenvolver com a apresentação do modelo de referência 

proposto, sua discussão e a coleta de opiniões, sugestões e comentários dos 

entrevistados, quanto à aderência ao tema tratado, lacunas ou presença 

desnecessária de fases e atividades, vantagens e desvantagens, aplicabilidade e 

possíveis benefícios derivantes. A aplicação em ambos os países objeto da pesquisa 

procura fornecer validade geral e mais ampla ao modelo proposto. 

 Esta modalidade é condizente com quanto realizado por Zancul (2009) e 

confortada pelos trabalhos conduzidos por Calvosa (2011), Guizze (2011) e Salgado 

(2011), ente outros, para as respectivas teses de doutoramento. 

 Quanto aos aspectos operacionais da pesquisa, as referências são, ainda, os 

textos de Cauchick Miguel  et al. (2010) e de Gil (2010), que sugerem um roteiro 

para a condução de estudo de caso; as indicações podem ser estendidas à presente 

pesquisa de campo, fornecendo o necessário embasamento metodológico. 

 No caso específico da aplicação da teoria à presente tese, os modelos propostos 

por Cauchick Miguel et al. (2010) e por Gil (2010), apesar de algumas diferenças, 

podem ser considerados alinhados e comparáveis. 

 A partir dos conceitos dos autores citados, a sequência de trabalho escolhida 

prevê as etapas a seguir e visualizadas na Figura 6.1: 

a. definição da estrutura conceitual teórica, com mapeamento da bibliografia 

pertinente; 

b. planejamento da pesquisa de campo, selecionando as unidades de análise, os 

meios de coleta e de controle e desenvolvendo o protocolo de coleta dos dados; 

c. execução de visitas e registro das opiniões; 

d. análise dos resultados; 
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e. formatação do relatório final. 

 

 

Figura 6.1 – Sequência para condução da pesquisa de campo 

 

 A primeira etapa, de definição do referencial teórico do trabalho de campo, se 

considera completada nos itens 6.1 e 6.2. 

 A segunda etapa, de planejamento do trabalho de campo, prevê a opção de 

“múltiplos casos”, buscando validade mais ampla dos resultados; os casos são 

longitudinais24, investigando situações atuais. As intervenções de campo previstas 

são seis, abrangendo dois produtores e um colorifício, tanto na Itália quanto no 

Brasil. Este dimensionamento permite um aceitável compromisso entre tempo de 

execução, custos e possíveis resultados. 

 Vale a consideração que a análise de diversas fontes permite a triangulação, 

técnica iterativa para verificar a convergência das fontes, com o objetivo de 

corroborar os resultados.  A escolha se justifica, ainda, considerando que o modelo 

de referência proposto envolve atividades de projeto realizadas nos produtores e nos 

colorifícios. A realização dos estudos em ambos os países abrangidos pela 

pesquisa, permite alcançar uma maior generalização da validação. 

 Quanto à técnica adotada, consiste de entrevistas abertas (questões e sequência 

predeterminadas, mas com ampla liberdade de resposta) baseadas na apresentação 

da teoria proposta e coletando opiniões dos envolvidos sobre a aderência às 

práticas correntes, possíveis deficiências ou excessos de fases e atividades, 

vantagens e desvantagens do modelo proposto. 

                                                 
24 “Um estudo de caso longitudinal investiga o presente, ...” Cauchick Miguel et al., 2010, p.133.  
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 O desenvolvimento do protocolo prevê a formalização das regras das entrevistas, 

explicitando o roteiro, o contexto ou definição das fontes e os meios de controle. O 

protocolo é apresentado no Apêndice C. 

 Para a realização da terceira etapa do processo, o registro dos dados, é prevista 

a gravação das entrevistas, quando possível, garantindo maior precisão na análise 

posterior, além de anotações de campo. 

 A execução da quarta etapa, de análise dos dados, deve incluir o resumo das 

evidências principais e a consolidação dos resultados alcançados, destacando 

convergências e divergências identificadas. 

 A quinta e última etapa envolve a geração do relatório final, sintetizando etapas e 

registros, visando demonstrar a aderência da tese proposta às evidências práticas 

levantadas no trabalho de campo. 

 Considerando a segunda etapa do processo de validação, a análise do cálculo de 

impactos ambientais relacionados com o ciclo de vida do produto, será avaliado o 

impacto dos produtos italianos e comparado qualitativamente com a realidade 

brasileira, buscando identificar a importância do uso do ACV na metodologia de 

projeto. Para completar a avaliação, será proposta uma aplicação de perfil 

ambiental, baseado na análise de um produto existente, calculado antes e depois de 

uma revisão técnica do mesmo produto, visando à redução dos impactos ambientais. 

 A avaliação dos impactos permitirá uma comparação dos resultados das duas 

realidades industriais e extrair informações importantes para o objetivo secundário 

da presente pesquisa, a geração de diretrizes estratégicas para o setor cerâmico 

brasileiro. 

 

 

6.3. Pesquisa de Campo  
 

 

 A estruturação da pesquisa de campo prevê a seleção das empresas a serem 

contatadas, escolhidas entre as maiores e mais conceituadas do setor cerâmico e 

que devem apresentar os melhores índices de desenvolvimento. 

 O grau de desenvolvimento é medido, quando possível, na base dos quatro 

tópicos de análise listados no quarto capítulo: mercado, processo de fabricação, 

adequação às normas ambientais e estratégia de gestão, ou em parte deles. 
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 Os contatos consideram altos executivos ou gerentes envolvidos com o 

desenvolvimento de produtos e a gestão estratégica em geral, responsáveis para a 

execução das fases, atividades e tomada de decisão no modelo proposto, 

escolhidos entre as posições identificadas no capítulo 5.2. 

 

 

6.3.1. Aplicação na Itália  
 

 

 A identificação das empresas italianas objeto de entrevista considera, como 

definido no item 6.2, dois produtores e um colorifício. 

 O produtor é escolhido entre os que aparecem cadastrados no Cerannuario 

(CONFINDUSTRIA CERAMICA, 2011), lista oficial das empresas italianas da 

cerâmica publicada pela Confindustria Ceramica, por refinamentos sucessivos, 

sempre com referência aos tópicos de análise do capítulo quarto, limitadamente às 

informações disponíveis. O cadastro do Cerannuairo fornece, além da identificação 

do produtor, dados de processo de fabricação (a lista separa por processo completo, 

apenas esmaltação, apenas produção do suporte), tipologia de produtos, produção e 

faturamento anual, nº de funcionários e localização. As informações 

complementares, necessárias à seleção, foram coletadas com visita aos sites das 

empresas e com conversas informais com consultores especialistas do setor 

cerâmico do arranjo produtivo local de Sassuolo. A seleção prevê limitar as 

empresas participantes às instaladas no mesmo APL, considerando esta 

característica importante em termos de desenvolvimento e evolução tecnológica. 

 A lista completa dos produtores italianos, extraída do Cerannuario 2011 é 

identificada na Apêndice D. 

 Mais detalhadamente, a seleção é baseada nos critérios a seguir: 

� mercado: 

o produção com processo completo; 

o maior faixa de faturamento; 

o maior produção; 

� processo de fabricação: considerando que na Itália a quase totalidade dos 

produtores adota a tecnologia a úmido, este tópico não pode ser utilizado para a 
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seleção; em alternativa, para utilizar um critério baseado na tecnologia de 

processo, são selecionadas apenas as empresas que fabricam grés porcelanato 

esmaltado, considerado o produto mais sofisticado do ponto de vista de 

tecnologia de produto e de produção; 

� normas ambientais e de qualidade: são selecionadas as empresas que têm obtido 

as certificações: ISO 9001, ISO 14001, LEED, EMAS e os selos Ecolabel, 

Keymark ou Certiquality; 

� estratégia de gestão: outro critério de filtro adotado é relacionado com as 

escolhas estratégicas de internacionalização (produção em unidades próprias ou 

associadas no exterior). Quanto à exportação, é característica geral do APL, não 

podendo ser utilizada como critério de seleção; a Itália é, após a China, o maior 

exportador mundial. 

 Critério último é a disponibilidade da empresa à entrevista e à colaboração no 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

 Entre as empresas analisadas, as que respondem aos critérios de localização no 

APL de Sassuolo, processo completo, produção de grés porcelanato e que 

apresentam os maiores valores de faturamento e produção, são ALFA LUX, ATLAS 

CONCORDE, CASALGRANDE PADANA, FLORIM, IRIS, MARAZZI, NUOVA 

RIWAL, PANARIA GROUP e SAIME SANPROSPERO. 

 A coleta de informações quanto à certificação de conformidade com as normas 

ambientais e de qualidade e às características de internacionalização é resumida na 

tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 – Certificações e Internacionalização das empresas selecionadas 

 

# Denominação Certificações Internacionalização 

6 ALFA LUX NUOVA RIWAL LEED  

19 ATLAS CONCORDE Ecolabel, LEED, UPEC, ISO 9001, 
Ceramics of Italy, Made in Italy 

 

33 CASALGRANDE PADANA LEED, EMAS, ISO 14001 USA 

97 FLORIM Ecolabel, LEED, ISO 9001, ISO 14001, 
Made in Italy 

  

123 IRIS LEED  

139 MARAZZI GROUP Ecolabel, LEED, UPEC, ISO 9001, ISO 
14001, Certiquality, Keymark 

 

150 NUOVA RIWAL  -  

154 PANARIA GROUP IND. CER. EMAS  

continua 



97 

174 SAIME SANPROSPERO Ceramics of Italy  

 

 As empresas que satisfazem a todos os critérios determinados são: 

� ATLAS CONCORDE; 

� CASALGRANDE PADANA; 

� FLORIM; 

� MARAZZI. 

Após um primeiro contato, as empresas que declararam disponibilidade em 

participar da pesquisa são ATLAS CONCORDE e CASALGRANDE PADANA. 

Quanto à escolha do colorifício para a pesquisa de campo, a seleção é baseada 

na lista das empresas cadastradas no Ceramicolor (2012), “Associação nacional 

italiana dos colorifícios cerâmicos e produtores de óxidos metálicos”, integrante da 

Federchimica, Federação nacional italiana das indústrias químicas (órgão da 

Federação das indústrias italianas). A lista completa é identificada no Apêndice E. 

Os critérios de seleção envolvem: 

� localização no APL de Sassuolo; 

� produção da série completa de produtos para cerâmica, incluindo fritas, 

pigmentos, esmaltes, granilhas, compostos e aditivos; 

� empresas multinacionais; 

� empresas com o maior faturamento. 

 As empresas que satisfazem a todos os critérios determinados são: 

COLOROBBIA, ESMALGLASS, FERRO e TORRECID. 

 Após um primeiro contato, o colorifício que declarou disponibilidade em participar 

da pesquisa é a FERRO. 

 As entrevistas às empresas selecionadas foram realizadas no período de 11 a 14 

de dezembro de 2012, nas sedes das próprias empresas, no APL de Sassuolo 

(Modena) na Itália. 

 A seguir são identificados os entrevistados: 

� Casalgrande Padana, Sr. Franco Manfredini, Presidente; atualmente ocupa o 

cargo também de Presidente da Confindustria Ceramica; a entrevista ocorreu no 

escritório do Presidente, na sede da empresa, em 11/12/12, entre 11:00 e 11:45 

hs. 

� Atlas Concorde, Sr. Gian Luigi Fiorentini, Diretor de Produção da empresa 

Minerva, do grupo Atlas; esta empresa opera como prestadora de serviço para 

conclusão 
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outras do Grupo Atlas, produzindo peças especiais (acabamento de degraus, 

bancadas, molduras, etc.), complementares às linhas de produção de pisos e 

azulejos; a entrevista ocorreu na sede da empresa, em 13/12/12, entre 11:30 e 

12:30 hs; 

� Ferro, Dr. Daniele Bandiera, Diretor Geral da Ferro Itália; a entrevista ocorreu na 

sede da empresa, em 11/12/12, entre 9:00 e 10:00 hs. 

 As entrevistas foram realizadas acompanhando rigorosamente o roteiro proposto 

no apêndice C. Na reunião em Casalgrande e Ferro a entrevista foi gravada; no caso 

da Atlas, o barulho do ambiente inviabilizou uma gravação de qualidade mínima, 

deixando o registro apenas às anotações de campo. 

 A transcrição resumida das gravações das entrevistas está apresentada no 

Apêndice G. 

 Quanto às respostas ao questionário é possível identificar uma alta 

homogeneidade nas respostas e, resumidamente, os resultados são os seguintes: 

� cada empresa utiliza formas consolidadas para o desenvolvimento de novos 

produtos, mas nenhuma pode se configurar como metodologia e os 

procedimentos não são formalizados; a Ferro utiliza registro do executado; 

� quanto à relação com o PDP proposto, as empresas afirmam ter algumas fases 

similares, mas os procedimentos internos parecem ser menos abrangentes do 

PDP proposto; o Sr. Manfredini da Casalgrande se declara bastante resistente a 

tudo quanto é codificação ou formalização dentro da empresa, até da aplicação 

das normas ISO, pois considera que a formalização reduz a dinâmica da gestão e 

se configura como um gasto de tempo desnecessário; 

� fundamentalmente os entrevistados afirmaram que o PDP está correto e 

abrangente, sem fases supérfluas ou faltantes; 

� os entrevistados estão de acordo com a sequência proposta pelas fases; 

� definição e posição dos marcos são corretas; 

� devido a limitações de tempo, a matriz de responsabilidade foi apresentada de 

forma apenas conceitual e resumida; os comentários dos entrevistados, também 

homogêneos, confirmam a necessidade de participação ativa da alta Diretoria, e 

principalmente da função Marketing - que nos últimos anos tem assumido um 

papel muito relevante na definição da gestão de novos produtos – em todos os 

processos de tomada de decisão estratégica. Todos sublinharam a importância da 
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circulação da informação e do retorno das informações de mercado (feed-back de 

Marketing) ao longo de toda a vida produtiva de cada produto; 

� quanto aos benefícios da utilização da metodologia proposta, o Dr. Bandiera e o 

Sr. Fiorentini foram decididamente de acordo em reconhecer amplos benefícios 

na formalização de um método de trabalho; o Sr. Manfredini confirmou a possível 

validade do método na formação de novos executivos e técnicos, identificando 

uma importante função didática do método, mas avaliando relativamente limitada 

a contribuição em termos de gestão, a não ser para empresas de grande 

dimensão, que dispõem de equipes formadas e dedicadas às atividades de 

projeto; 

� nenhum dos entrevistados pode identificar aspectos negativos da metodologia 

proposta. 

 

 

6.3.2. Aplicação no Brasil  
 

 

 Analogamente ao realizado para a seleção de produtores e colorifícios na Itália, a 

identificação das empresas brasileiras, objeto de entrevista, considera dois 

produtores e um colorifício. 

 Considerando a complexidade do panorama brasileiro, devido à existência de três 

polos produtivos, duas associações de categoria (Anfacer e Aspacer), além da 

carência de dados publicados sobre os produtores, a seleção dos possíveis 

candidatos às entrevistas poderá adotar critérios não perfeitamente alinhados com 

os utilizados na Itália. 

 Os produtores são escolhidos entre os que aparecem cadastrados nas listas de 

Associados da ANFACER (2012) e da ASPACER (2012). 

 A lista completa é identificada no Apêndice F. 

 Considerando que as Associações não publicam qualquer dado relativo aos 

associados, a aplicação dos tópicos de análise do capítulo quarto para a seleção 

dos candidatos é dificultada e nem sempre aplicável. 

 As informações complementares, necessárias à seleção, foram coletadas com 

visita aos sites das empresas e com conversas informais com consultores 

especialistas do setor cerâmico brasileiro. 
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 A seleção prevê limitar as empresas participantes às instaladas nos principais 

APLs de Santa Catarina e de Santa Gertrudes, considerando esta característica 

importante em termos de desenvolvimento e evolução tecnológica. 

 Mais detalhadamente, a seleção é baseada nos critérios a seguir: 

� mercado: a tipologia de produto, selecionando produtores de grés porcelanato, 

limita a seleção no polo de Santa Gertrudes, pois são poucas as empresas que 

produzem esta tipologia, mas representa uma categoria de empresas mais 

avançada do ponto de vista tecnológico; a proposta adotada é escolher uma 

empresa em cada polo, de preferência entre empresas de grande porte, com 

produção acima de 2 Mm2/m; 

� processo de fabricação: é escolhido o processo a úmido, único que permite a 

produção de grés porcelanato, pelas razões expressas no ponto anterior; 

� normas ambientais e de qualidade: no Brasil as únicas certificações apresentadas 

são a ISO 9001 e a ISO 14001; as selecionadas deverão ter produtos ou 

processo certificados; 

� estratégia de gestão: no Brasil não se encontram empresas que adotem a 

internacionalização (produção em unidades próprias ou associadas no exterior), 

limitando a seleção a empresas que, possivelmente, exportem os próprios 

produtos. 

 Critério último é a disponibilidade das empresas à entrevista e à colaboração no 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

 Entre as empresas analisadas, a primeira seleção identificou as que respondem 

aos critérios adotados, CECRISA, ELIANE e PORTOBELLO no polo de Santa 

Catarina, CERAL, Grupo EMBRAMACO e INCEFRA no polo de Santa Gertrudes. 

 O resumo das informações disponíveis quanto aos critérios adotados é resumida 

na tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Resumo dos critérios de seleção das empresas brasileiras 

 

# Denominação Polo 
Produção 
[Mm2/m] 

Porcelanato Export Certificações 

18 
CECRISA  /PORTINARI / 
ELDORADO / INCOCESA / CEMISA 
/ CEMINA SC 2,8 S S LEED 

26 ELIANE 
SC  > 3,0 S S 

15463 / 9001 / 
14001 

continua 
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58 PORTOBELLO SC 2,0 S S 9001/13818 

19 CERAL / LUNA : ROSAGRES SG 2,2 S(?) n/d 13818 
28 Grupo EMBRAMACO SG > 2,0 S S 13818 
39 INCEFRA SG 5,0 S n/d 13818 - 9001 
9 BATISTELLA SG 0,54 S N 9001/13818/15463 

 

Após um primeiro contato, apenas a PORTOBELLO declarou disponibilidade para 

participar do processo de validação; das empresas do polo de Santa Gertrudes as 

selecionadas declararam modesto interesse em participar, mas não disponibilizaram 

agenda para realizar as entrevistas; consequentemente, foram modificados os 

critérios, abrindo a seleção para volumes menores de produção, incluindo a 

cerâmica BATISTELLA, que mostrou interesse e se disponibilizou para a entrevista. 

Quanto à escolha do colorifício, para a pesquisa de campo, deve-se salientar que 

a associação de setor de Colorifícios Cerâmicos, a Abracolor, foi recentemente 

extinta. Para a primeira seleção, para tanto, o critério é listar as maiores empresas 

identificadas no mercado italiano, já que todas encontram-se presentes no mercado 

brasileiro. 

 Entre as selecionadas, COLOROBBIA, ESMALGLASS, FERRO e TORRECID, a 

que ofereceu disponibilidade para a entrevista foi a COLOROBBIA. 

 As entrevistas às empresas selecionadas foram realizadas no período de 25 de 

janeiro a 15 de fevereiro de 2013, nas sedes das próprias empresas. 

 A seguir são identificados os entrevistados: 

� PORTOBELLO, Sr. Stefano Galli, responsável pelo desenvolvimento de produtos. 

A entrevista ocorreu na sede da empresa, em 08/02/13, entre 09:15 e 11:00 hs.; 

� BATISTELLA, Sr. Reginaldo Inácio, Gerente de Produtos e Sra. Camila Francisco, 

Diretora de Marketing A entrevista ocorreu na sede da empresa, em 26/02/13, 

entre 15:15 e 16:30 hs.; 

� COLOROBBIA BRASIL, Sr. Elia Bitossi, Diretor Geral; à entrevista participaram, 

ainda, os Srs. Ricardo Lima, Diretor Comercial e Fábio Lima, responsável do 

laboratório de assistência técnica e desenvolvimento de produtos. A entrevista 

ocorreu na sede da empresa, em 15/01/13, entre 14:00 e 15:00 hs. 

 As entrevistas foram realizadas acompanhando rigorosamente o roteiro proposto 

no apêndice C, com gravação das mesmas. 

 A transcrição resumida das gravações das entrevistas está apresentada no 

Apêndice G. Quanto às respostas ao questionário, neste caso também, é possível 

conclusão 
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identificar uma alta homogeneidade nas respostas e, resumidamente, os resultados 

são os seguintes: 

� as empresas utilizam formas próprias para o desenvolvimento de novos produtos, 

mas apenas Portobello e Batistella afirmam poder classificar os procedimentos 

como formalizados, embora pareceu claro que a formalização se reduz ao registro 

organizado de informações e dados; todas adotam alguma forma de registro das 

informações relacionadas com as etapas de desenvolvimento; 

� em relação ao PDP proposto, as empresas confirmam ter fases semelhantes, mas 

com procedimentos menos abrangentes; a Batistella confirma que a própria 

estrutura carece, na parte de pré-desenvolvimento, de ações estratégicas de 

planejamento e, em particular, de uma pesquisa de marketing mais estruturada e 

eficaz; 

� todos os entrevistados afirmaram que o PDP é correto e abrangente, sem fases 

supérfluas ou faltantes; Portobello e Batistella indicam, na própria realidade, 

duração das fases um pouco diferente da proposta; 

� os entrevistados concordam com a sequência das fases propostas no PDP; 

� definição e posição dos marcos são corretas; 

� devido a limitações de tempo, a matriz de responsabilidade foi discutida de forma 

conceitual e resumida; os comentários dos entrevistados, também homogêneos, 

confirmam a necessidade de participação ativa da alta Diretoria, incluindo 

Marketing, Vendas e Produção, em todas as atividades estratégicas. Todos 

sublinharam a importância da circulação da informação e do retorno das 

informações de mercado (feed-back de Marketing) ao longo de toda a vida 

produtiva de cada produto; Portobello e Batistella informam ter constituído 

“comitês”, com participação de diretores e gerentes, como responsáveis do 

processo decisório; 

� quanto aos benefícios da utilização da metodologia proposta, todos foram 

plenamente de acordo sobre os benefícios consequentes à formalização de um 

método de trabalho; 

� nenhum dos entrevistados identificou aspectos negativos da metodologia 

proposta. Ricardo Lima, da Colorobbia, salientou que poderiam aparecer aspectos 

negativos se as empresas interpretassem de modo errado a formalização da 

metodologia, criando uma alta burocratização do processo; Stefano Galli sustenta 

que a metodologia deverá ser adaptada à realidade de cada usuário. 
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6.3.3. Resultados da pesquisa de campo  
 

 

 A primeira fase da validação da proposta de PDP foi executada conforme 

estabelecido no item 6.2 e como descrito no item 6.3. 

 A seleção das empresas contatadas baseou-se nas premissas de escolher as 

maiores e mais conceituadas do setor cerâmico, que apresentam os melhores 

índices de desenvolvimento, procurando maiores garantias de entendimento do 

projeto e de acurácia na sua análise. 

 As funções entrevistadas consideraram altos executivos e gerentes envolvidos 

com o desenvolvimento de produtos e a gestão estratégica em geral, garantindo 

uma visão ampla e profunda do negócio e o conhecimento necessário para uma 

análise crítica e competente. 

 A aplicação em ambos os países objeto da pesquisa permitiu fornecer validade 

geral e mais ampla ao modelo proposto. 

 As fontes múltiplas de validação permitiram a triangulação dos dados, 

confirmando a convergência das fontes. 

 Quanto às respostas ao questionário, foi possível identificar uma alta 

homogeneidade nas respostas ratificando a validade conceitual da proposta, a 

ausência de fases supérfluas, a correção de marcos e responsabilidades, a 

possibilidade de gerar benefícios ao processo de desenvolvimento de novos 

produtos, excluindo aspectos negativos relacionados. 

 Apesar da possibilidade, inicialmente considerada, de que o modelo seria só 

parcialmente adequado para os colorifícios, que participam apenas de algumas 

fases do desenvolvimento de produto nas cerâmicas, a proposta foi amplamente 

aprovada por estas entidades, confirmando a validade plena, em caso de 

desenvolvimento de novos produtos do próprio colorifício. Considera-se que esta 

situação forneça maior solidez ao modelo. 

 Outra observação interessante é que empresas multinacionais, ou com modelo de 

negócio internacional, demonstraram uma melhor receptividade e entendimento do 

modelo. 
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6.4. Avaliação do Ciclo de Vida e do Perfil Ambient al 
 

 

 A avaliação dos impactos ambientais de um produto cerâmico, calculados ao 

longo do ciclo de vida, é um processo complexo que exige a disponibilidade de um 

amplo leque de dados técnicos detalhados e informações confiáveis. A realização do 

cálculo pela realidade italiana foi possível pela disponibilidade de dados, 

constantemente coletados e consolidados pelo observatório de Confindustria 

Ceramica e pelas pesquisas específicas realizadas por entidades públicas, como o 

Centro Ceramico Bologna, Comitês técnicos da Comunidade Europeia, Agência 

Regional de Proteção Ambiental da Região Emilia-Romagna (ARPA) e outras 

instituições, além da colaboração oferecida pelos fabricantes de equipamentos. 

 No Brasil a falta de informações e dados confiáveis, junto com a diferenciação das 

tecnologias adotadas na produção, representa um quadro que inviabiliza a 

realização de um cálculo detalhado de impactos ambientais baseado na ACV, nos 

tempos permitidos pela presente pesquisa; as informações coletadas permitem 

apenas estender considerações qualitativas. 

 O processo de análise crítica do ACV de um produto cerâmico aqui apresentado é 

baseado nas pesquisas do Centro Ceramico Bologna, realizadas para a definição 

das BATs (Best Availabe Technologies) ou melhores tecnologias disponíveis para 

controle dos impactos ambientais gerados pela produção de cerâmicas para 

revestimento e na avaliação do estado da arte da produção nacional, referenciado 

no capítulo 4. Estas fontes viabilizam realizar uma comparação crítica da realidade 

brasileira, obtendo resultados qualitativos. 

 A bibliografia de referência considera: Timellini, Palmonari, Cremonini (1998); 

Palmonari, Timellini (2000c); Rinaldi, Fregni, Palmonari, Timellini (2001); Timellini, 

Palmonari (2002); Timellini, Fregni, Busani, Casoni, Breedveld (2002), Fregni, 

Resca, Sastre, Timellini (2005); Breedvels, Timellini, Casoni, Fregni, Busani (2007). 

 Os estudos realizados na Itália adotam a estrutura definida pelas Normas ISO 

14040, 14063 e 14044. 
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6.4.1. Impactos ambientais para produtos italianos  
 

 

 O cálculo é baseado em hipóteses que simplificam ou fazem possível a realização 

do cálculo; para os detalhes aconselha-se consultar a bibliografia original já citada. 

 As hipóteses assumidas para realizar o cálculo incluem a definição do contorno 

do sistema avaliado e da unidade funcional, a identificação dos fatores de impacto, 

os níveis de significância dos contributos, a tipificação do produto e das tecnologias 

de produção e de processo. 

 Mais detalhadamente, para o contorno é considerada a modalidade “do berço aos 

limites de bateria“ (craddle to gate) em vez da “do berço ao tumulo” (craddle to 

grave), podendo desconsiderar o período após a fabricação do produto, em função 

da elevada vida útil do produto, do baixíssimo impacto gerado pela sua instalação e 

das características de inércia química e toxicológica na fase de remoção e descarte 

após o uso. De forma similar, é excluída a fabricação dos filtros e relativos 

equipamentos auxiliares por ser considerada não significativa como contribuição ao 

impacto total. Consideram-se ações de reciclagem das águas de processo e dos 

refugos de produção. Como nível de corte é adotado um valor mínimo de 0,5% em 

peso dos materiais entrantes, exceto para os que apresentam toxicidade. 

 A unidade funcional considerada é 1 kg de produto acabado. 

Os fatores de impacto ambiental relevantes são as emissões gasosas, o consumo 

hídrico e os efluentes líquidos, o consumo energético, os resíduos sólidos e os 

transportes. Ainda, são considerados apenas efeitos ambientais “globais”, não 

entrando no detalhe dos efeitos “locais”; esta limitação não reduz a eficácia do 

estudo, mas pode-se considerar que amplifica os resultados negativos da 

configuração “sem filtração”. 

O cálculo desconsidera os impactos de modificação da paisagem das jazidas de 

argilas por serem materiais não estratégicos, abundantes na natureza e sem risco de 

exaustão; as jazidas são regulamentadas e fiscalizadas e a lei prevê ações de 

recuperação, no abandono da exploração; não são exigidas particulares ações de 

beneficiamento na extração. 

Os principais poluentes identificados nas emissões gasosas são: pós, chumbo e 

flúor. 
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Quanto aos tipos de poluição, o Ecoindicador, parâmetro adimensional resultado 

final do cálculo, considera a poluição fotoquímica (identificada com a sigla SF na Fig. 

6.2), a “poluição do inverno” (sigla SI), as substâncias carcinogênicas (CA), os 

metais peados (ME), ações de eutroficação, a acidificação (AC), a redução da 

camada de ozônio (OZ) e o efeito estufa (ES). 

O consumo hídrico é considerado elevado e depende do processo de produção; 

por outro lado o reuso das águas exaustas é praticamente total, reduzindo o 

consumo ao mínimo indispensável e eliminando a geração de efluentes líquidos. 

Com relação ao consumo energético, apesar de elevado, na Itália tem se 

estabilizado; nos últimos 30 anos a produção mais que dobrou, mantendo estáveis 

os consumos, o que indica evolução tecnológica e inovação sustentável em temos 

de eficiência energética, passando de um consumo específico, nos anos setenta, de 

5 a 6 Nm3/m2 produzido, aos atuais 2-2,5 Nm3/m2; esta situação tem importantes 

consequências positivas também sobre as emissões atmosféricas. 

Quanto aos resíduos sólidos, as fontes principais são constituídas pelos refugos 

de produção, (peças quebradas, queimadas e não) e pelos resíduos coletados nos 

sistemas de filtragem das emissões atmosféricas, que abrangem todo o processo; a 

tecnologia atual permite a reciclagem total destes resíduos no processo de 

produção; para resíduos de outra natureza (papel, embalagens, plásticos, óleos 

lubrificantes exaustos, etc.) é realizada uma coleta diferenciada para posterior 

reciclagem. 

Relativamente aos transportes, pelos contornos definidos, incidem apenas os das 

matérias primas; efetivamente, grande parte das matérias primas utilizadas na 

produção italiana são de origem europeia ou de outros continentes, devendo 

considerar o impacto do transporte (naval e rodoviário). 

Outra consideração relevante é que, em função da natural inércia do produto, não 

existem riscos sanitários ou ambientais de uso, considerando a alta resistência à 

abrasão e ataque químico, a facilidade de limpeza, a inércia ao fogo e a 

incombustibilidade. 

 A tipificação do produto restringe a análise a cerâmica classificada BIb conforme 

ISO 13006 (absorção de água 0,5 – 3%), com uma produção média de 7-8.000 

m2/dia. 

 Quanto à tecnologia de processo, o cálculo é repetido para três configurações 

diferentes: processo sem filtragem das emissões gasosas (representa parte das 
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instalações europeias e no mundo), utilizado como referência e identificado como 

“Reference”; processo com filtragem para atender às recomendações da CET 

(Federação europeia dos fabricantes de cerâmica para revestimento) em termos de 

limites de emissões, identificado como “CET”; processo com filtragem para atender à 

legislação italiana e às IPPC que adotam as BATs; identificado como “ITA”. Esta 

abordagem reveste particular interesse aos fins da presente análise, como será 

claramente explicado mais adiante. No cálculo do CET e ITA são considerados os 

maiores consumos energéticos e a produção de resíduos sólidos devidos à inserção 

da filtragem no processo. 

 Após a realização do estudo, os principais resultados obtidos consistem na 

identificação dos componentes e no cálculo dos valores do Ecoindicador para as três 

configurações. Estes resultados são apresentados na Figura 6.2. 

 Lembrando que o Ecoindicador é uma medida adimensional, o valor de referência 

é o número calculado para a configuração “Reference”, cujo valor em escala 

absoluta é igual a 5,01 e definido como 100 na escala relativa. O resultado da 

segunda configuração (CET) apresenta valor absoluto de 1,28 e relativo de 26% (da 

referência). De forma similar, a última configuração (ITA) fornece um par de valores 

de 0,93 e 19%. 

 A metodologia utilizada permite identificar os fatores poluentes de maior 

influência, sendo eles o particulado (pó) e o chumbo (metais pesados); o 

Ecoindicador resultou ser pouco sensível ao controle de emissão do flúor. 

 Existindo diferentes indicadores de impacto, relacionados com diferentes 

metodologias de cálculo, os autores realizaram uma análise de sensibilidade aos 

vários indicadores sobre toxicidade humana (EQS, CLM 2002, Eco-99 e EPS 2000), 

confirmando a homogeneidade dos resultados. 

 O estudo permitiu, também, observar outros resultados relevantes, como o fato 

que os óxidos de nitrogênio (NOx) não são afetados pela filtração; o efeito dos 

poluentes é drasticamente maior, no caso da configuração “Reference” (sem 

filtração) sobre a emissão de ”metais pesados” e “poluição do inverno”, resumidos 

em “toxicidade humana”. 

 A Figura 6.3 visualiza com clareza este resultado. 

 Informações coletadas permitiram observar que, na realidade italiana, os filtros 

são utilizados principalmente para o controle das emissões de particulado, chumbo e 

flúor derivantes da fase de queima. 
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Fonte: Palmonari, Timellini (2000c) 

Figura 6.2 – Histograma dos Ecoindicadores para produtos Reference, CET e ITA 

 

 
Fonte: Breedveld et al. (2007) 

Figura 6.3 – Contribuição dos produtos sobre os problemas ambientais considerados 
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A comparação dos resultados do cálculo para as três configurações permitiu 

observar que, com a inserção da filtragem, os efeitos derivantes da redução dos 

poluentes são, proporcionalmente, mais significativos que aqueles originários do 

aumento dos consumos energéticos e da geração de resíduos. 

O estudo analisou, ainda, a influência do consumo energético sobre o 

Ecoindicador, verificando que existe correlação linear entre o consumo e o próprio 

indicador. Por outro lado foi verificada uma influência muito maior do consumo 

elétrico sobre o consumo térmico (0,3633 vs. 0,0316); esta observação aponta para 

a cogeração de energia como um fator de atuação ambiental global consistente. Os 

resultados apontam para uma melhora de 15% do Ecoindicador quando é utilizada a 

cogeração. 

Último fato observado é que a reciclagem dos resíduos líquidos e sólidos é 

significativa para a redução do Ecoindicador. 

 

 

6.4.2. Impactos ambientais para produtos brasileiro s 
 

 

 Como descrito no item 6.4, o cálculo dos impactos ambientais para a produção 

brasileira de cerâmica constitui uma pesquisa complexa e demorada, que extrapola 

as possibilidades da presente pesquisa, devido à falta e indisponibilidade de dados e 

informações essenciais para a análise. Considere-se que no cálculo do Ecoindicador 

da produção italiana foram avaliadas 308 entradas e saídas (entre consumos e 

emissões) geradas em 93 processos (sistemas com filtração); os autores confirmam 

que as fontes consultadas incluem vários estudos e publicações do setor italiano e 

dados fornecidos pelos fabricantes de equipamentos. Estas informações, no 

mercado brasileiro, são indisponíveis e a coleta exigiria dispêndio de tempo e 

recurso incompatíveis com os resultados alcançáveis para a presente tese. 

 Como já sublinhado anteriormente o Brasil carece de pesquisas e estudos 

relevantes e amplos, principalmente no âmbito poluição – meio ambiente, que 

constituam uma base de dados confiável, além de representar uma realidade 

produtiva mais complexa da Italiana, em função da existência de 2 polos produtivos 

principais (Santa Catarina e Santa Gertrudes), além do terceiro polo em 
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desenvolvimento no nordeste, com características tecnológicas distintas e com 

produção de amplo leque de produtos. 

 As informações relevantes para uma análise crítica do cálculo dos impactos 

ambientais na realidade brasileira que podem ser consideradas, extraídas do 

capítulo 4, são as seguintes: 

� as normas técnicas ambientais são genéricas, para qualquer setor industrial e 

mercadológico; 

� a legislação ambiental apresenta lacunas, devidas à generalidade das normas 

técnicas, sem prever diferenciações para empresas que podem constituir alto 

impacto ambiental concentrado; 

� faltam dados estatísticos sobre as instalações de proteção ambiental e 

parâmetros técnicos específicos para os limites de emissão; 

� a fiscalização não é totalmente eficaz e faltam diretrizes para planos de 

desenvolvimento ambiental; 

� várias empresas adotam sistemas de tratamento das águas de processo, às 

vezes parciais; pouquíssimas apresentam tratamento de efluentes gasosos e 

limitadamente a algumas fases do processo; a fase de queima, normalmente, não 

apresenta, ainda, instalações de redução das emissões, apesar das recentes 

pressões dos órgãos de controle; 

� o descuido com o fator energético é bastante amplo; 

� os fabricantes não disponibilizam dados e informações para a geração e 

manutenção de banco de dados do setor; 

� as associações e os centros de pesquisa têm dificuldades em elaborar estudos ou 

análises setoriais fundamentais para o completo entendimento da realidade 

nacional. 

 A variação do impacto em função da tipologia de produto é limitada, e pode-se 

afirmar que o mix de produtos nacionais, diferente do italiano, não invalida as 

considerações gerais estendidas. 

 Quanto à avaliação dos impactos ambientais, como evidenciado nos estudos 

italianos, a fase de queima gera os maiores componentes poluentes (pós e chumbo), 

com os maiores índices de toxicidade humana; no caso brasileiro ressalta-se que as 

instalações produtivas carecem de controle das emissões gasosas, principalmente 

na fase de queima, o que representa a maior fonte de preocupação com os impactos 

ambientais. 
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 Considerando os fatores relacionados com o consumo hídrico e os efluentes 

líquidos e sólidos, precisa reconhecer que na realidade nacional a prática de 

reciclagem destes efluentes de processo está se difundindo rapidamente e pode-se 

considerar que a maioria dos produtores adote esta prática, mesmo que 

parcialmente, mitigando os impactos e assimilando-os à realidade italiana. 

 Quanto ao transporte (das matérias primas), apesar do grés exigir o 

abastecimento de alguns materiais das regiões do nordeste, a situação geral pode 

ser considerada mais favorável que a italiana; por outro lado, o impacto do 

transporte no Ecoindicador é limitado. 

 As outras condições podem ser consideradas similares entre as duas realidades. 

 Assim sendo, a realidade brasileira pode ser avaliada como intermediária entre a 

“Reference” (sem filtros) e a “CET” (respeito dos limites de emissão europeus) da 

avaliação italiana e mais próxima da primeira, considerando que as emissões com 

maior peso no Ecoindicador derivam do processo de queima, que no Brasil não é 

objeto de tratamento. 

 O consumo energético, também, representa motivo de preocupação, em função 

da contribuição relevante no cálculo do Ecoindicador e dos valores mais elevados 

(3,5 Nm3/m2 de produto) apresentados no Brasil, devidos a uma menor atenção ao 

isolamento térmico e à total falta de equipamentos de cogeração. 

 Consequentemente, apesar da falta de valores numéricos objetivos, é possível 

afirmar que, se na Itália o produto cerâmico é considerado excelente do ponto de 

vista ambiental, esta classificação não pode ser repetida para o produto brasileiro 

sem uma confirmação objetiva dos impactos. 

 

 

6.4.3. Aplicação do Perfil Ambiental a um produto c erâmico  
 

 

 A construção de um perfil ambiental quantitativo, significativo e representativo dos 

produtos cerâmicos, envolve várias dificuldades que derivam, principalmente, da 

grande variedade de produtos, da metodologia de produção (porcelanato, 

monoqueima tradicional ou monoporosa; moagem a seco ou a úmido; esmaltado ou 

não; polido e retificado ou normal), da composição da massa e de outros parâmetros 
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específicos de cada produto. Lembra-se que as condições de processo variam ao 

longo da produção, aumentando a complexidade da análise e gerando indecisões 

quanto à seleção dos parâmetros a serem adotados no cálculo, exigindo tempo e 

recursos de entidade que não acrescentaria resultados conceitualmente 

interessantes no presente contexto. 

 Desta forma, a escolha que se adota neste trabalho é de uma análise qualitativa 

simplificada, com o objetivo de demonstrar a aplicabilidade desta ferramenta ao PDP 

e gerar resultados, embora apenas qualitativos, que apresentem interpretação 

imediata e intuitiva. A proposta é avaliar o reprojeto de um produto existente no 

mercado, aplicando critérios de redução dos impactos e dos custos e avaliar o perfil 

qualitativo antes e depois da revisão técnica. A análise e revisão técnica foram 

discutidas com a colaboração dos técnicos de desenvolvimento e assistência técnica 

da Colorobbia Brasil, em várias reuniões realizadas no período janeiro-fevereiro de 

2013, nos laboratórios da empresa. 

 O colorifício já realizou nos últimos 5 anos, e continua realizando, um número 

considerável de reprojetos de produtos, visando principalmente á eliminação dos 

compostos de chumbo dos esmaltes. Para este tipo de atividade, a escolha de todas 

as empresas é utilizar a oportunidade de revisão para atualizar os produtos. A 

atualização solicitada pelos ceramistas costuma abranger, além da formulação do 

esmalte, detalhes da gráfica, a definição da imagem (quando possível) e, em alguns 

casos, a composição da massa. Esta escolha leva geralmente a realizar produtos 

que, mesmo que derivados de existentes, podem ser considerados novos, 

possibilitando resultados comerciais mais incisivos. 

 Por se tratar de produtos reais e efetivamente lançados no mercado, a empresa 

solicitou o sigilo quanto aos nomes dos clientes, à formulação, parâmetros de 

processo e outras informações técnicas. 

 Considerando o número elevado de casos e o pedido de sigilo, prefere-se abordar 

o processo de forma geral e não específica, resumindo características e resultados 

da revisão. 

 A revisão técnica, assim, pode considerar a substituição de algumas matérias 

primas do biscoito com outras de menor qualidade e custo, uma reformulação 

completa do esmalte e uma revisão da gráfica. 

 O resultado, em geral, permite reduzir os custos do biscoito, eliminar 

completamente os componentes a base de chumbo do esmalte, reduzindo 
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drasticamente a emissão de efluentes nocivos, apesar de exigir uma maior 

quantidade de engobe e esmalte, para compensar as características finais (piores) 

de cor, absorvimento e retração do biscoito reformulado. 

 Ressalta-se que a eliminação do chumbo do esmalte comporta, geralmente, em 

um esmalte com menos brilho, maior dureza superficial e uma temperatura de fusão 

um pouco maior. 

 A redução do brilho da superfície, em geral, não compromete os resultados, já 

que recentemente a demanda de marcado está se orientando para produtos que 

imitam os materiais naturais (madeira e granitos ou mármores), com acabamento 

fosco. 

 Paralelamente, o necessário aumento, mesmo que de poucos graus, da 

temperatura de queima facilita a greificação da massa do biscoito, compensado a 

redução das características mecânicas de matérias primas menos nobres. 

 Ainda, a maior dureza superficial do esmalte aumenta a resistência à abrasão, 

resultando em um PEI25 maior. 

 Desta forma, o aumento preterível do custo energético é compensado pelas 

melhoras das características finais, agregando valor ao produto. 

 A figura 6.4 reporta o perfil ambiental do produto analisado, antes e depois da 

revisão técnica. 

 Foram considerados apenas os aspectos relacionados com os materiais. 

 Deve-se considerar, também, a possibilidade de alterações na tecnologia de 

processo, com a inserção ou substituição de equipamentos de produção com outros 

inovadores. Exemplos disso podem ser a adoção de sistemas de embalagens mais 

modernos e econômicos (adoção do sistema “four-phases”), redução da espessura 

do produto (solução apresentada por um fabricante do polo de Santa Catarina), 

adoção de cogeração, até melhorias do projeto logístico, buscando alternativas mais 

eficientes e econômicas. Quanto à tecnologia digital para decoração, pode ter 

aspectos positivos para o ambiente, considerando a redução das quantidades de 

pigmentos e corantes utilizadas, embora não substitua integralmente os sistemas 

tradicionais de esmaltação. Além disso, ainda não foram realiados estudos 

aprofundados sobre os reflexos ambientais (inclusive sobre o microclima) derivantes 

                                                 
25 PEI: índice para a classificação de pisos cerâmicos esmaltados em função da resistência à abrasão 
superficial. O índice varia de 1 a 5, correspondendo o valor maior à maior resistência. A sigla PEI 
deriva do Porcelain Enamel Institute (EUA), instituto de pesquisa, teste e análise de materiais 
cerâmicos, responsável pela criação do índice. 
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do uso de solventes orgânicos como veículo das tintas, da perecibilidade e da 

necessidade de utilizar embalagens mais sofisticadas que os esmaltes tradicionais. 

 Analogamente a quanto realizado para os materiais, toda alteração de tecnologia 

pode ser representada no Radar ambiental, visualizando os resultados em termos de 

características ambientais. 
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Figura 6.4 – Radar ambiental de produto cerâmico - original vs. reprojetado 
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6.5. Conclusões pertinentes  
 

 

 A validação do Modelo de Referência foi realizada apresentando o PDP a 

empresas relevantes do setor e recolhendo comentários e sugestões. Foi 

considerada uma amostragem metodologicamente significativa e envolvendo mais 

segmentos da cadeia de fornecimento (colorifícios e produtores), em ambos os 

países considerados. 

 O resultado pode ser considerado amplamente positivo, atingindo-se o objetivo 

principal da tese. 

 A análise crítica dos impactos ambientais foi realizada comparando a realidade 

dos países avaliados (Itália e Brasil). Apesar da limitação a uma crítica qualitativa 

pela falta de dados e informações quantitativas e confiáveis no mercado brasileiro, 

permitiu executar mais uma comparação dos dois mercados, com a função de 

colaborar ao atendimento seja do objetivo primário da presente pesquisa (a 

importância da inserção da ACV no PDP), seja do objetivo secundário, a geração de 

diretrizes estratégicas para o setor cerâmico brasileiro. 

 Uma consequência relevante da análise qualitativa do Ecoindicador, evidencia 

que, se o produto italiano é considerado de baixo impacto ambiental e 

“ambientalmente excelente”, ao ponto de merecer certificações internacionais neste 

sentido, o produto brasileiro não pode ser classificado como de baixo impacto. 

 Esta avaliação implica em consequências comerciais, podendo precluir o acesso 

a importantes mercados internacionais, ou a nichos do mercado interno, onde a 

classificação ambiental permite agregar um elevado valor ao produto. 

 A aplicação da ferramenta do radar ambiental, também, confirma a importância e 

a eficácia das avaliações dos aspectos ambientais e da ACV na fase de projeto ou 

reprojeto dos produtos cerâmicos, constituindo mais uma comprovação da validade 

da tese proposta. 
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7. DIRETRIZES PARA O SETOR CERÂMICO BRASILEIRO 

 

 

 Para a satisfação do objetivo secundário do presente trabalho, com base nas 

análises histórica e atual da realidade industrial brasileira e na comparação com o 

mercado de referência escolhido como benchmark , é possível apresentar algumas 

diretrizes para orientar uma reestruturação estratégica do setor nacional. 

 As diversidades observadas entre os setores comparados indicam uma situação 

de risco latente do mercado brasileiro no panorama mundial. Existe, assim, a 

pretensão de estimular uma reflexão dos produtores nacionais sobre a possibilidade 

de evolução competitiva internacional do setor, buscando a abertura de novos 

espaços de mercado e a consolidação sustentável de uma atividade industrial 

relevante. 

 

 

7.1. Diretrizes para o setor cerâmico brasileiro  
 

 

 Considerando os resultados da pesquisa realizada e atendendo ao objetivo 

secundário proposto, é possível apresentar recomendações úteis para o setor 

cerâmico nacional, juntamente com a identificação dos principais responsáveis 

envolvidos: 

� adoção ampla do modelo de referência apresentado, focando uma maior e melhor 

estruturação das áreas de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e 

novas tecnologias, objetivando uma absorção homogênea dos conceitos 

essenciais de design, tecnologia, ambiente e normativa e a integração mais 

eficiente e eficaz dos setores empresariais envolvidos, uma melhor comunicação, 

o registro dos resultados e a sustentabilidade do processo; os atores envolvidos 

seriam empresas e centros de pesquisa; 

� criação e difusão de uma cultura empresarial ampla na gestão de projetos, que 

deverá obter sensíveis resultados em termos de economia e de concentração do 

foco dos investimentos, identificando com clareza e gerenciando com eficiência os 
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objetivos identificados; os atores responsáveis seriam empresas, associações de 

categoria e centros de pesquisa; 

� fomento da estruturação de equipes de desenvolvimento de projeto que possam 

gerar economia, eficácia e agilidade na geração de novos produtos, visando a 

uma resposta cada vez mais rápida e sensível às demandas do mercado e ao 

desenvolvimento e sustentação de uma competitividade internacional; esta 

responsabilidade caberia às empresas; 

� estruturação de uma regulamentação ambiental específica para o setor cerâmico, 

focando as problemáticas inerentes aos APLs e os aspectos energéticos; 

responsáveis principais seriam o Governo e as associações dos ceramistas; estas 

atividades devem ser precedidas de amplos estudos dos impactos ambientais e 

toxicológicos globais e locais; 

� criação de certificações específicas ambientais, que devem suportar importantes 

ações comerciais e de marketing do produto cerâmico brasileiro; as responsáveis 

seriam empresas, associações de setor e Centros de pesquisa, como entidades 

certificadoras; 

� as sugestões anteriores podem gerar economias e maior competitividade dos 

produtores, gerando a oportunidade de rever as estratégias comerciais, focando 

aumento da exportação; para viabilizar a inserção em novos mercados, pode ser 

explorada a criação de associações ou consórcios de distribuição, concentrando 

os esforços comerciais em um número restrito de mercados, privilegiando aqueles 

pouco explorados ou de baixo interesse para os maiores competidores 

internacionais; esta atuação envolve as empresas, coordenadas pelas 

associações de categoria; 

� aproveitando da fase de expansão do parque produtivo, pode-se auspiciar um 

aumento dos investimentos em tecnologia de produção, com foco em sistemas 

avançados de controle energético (isolamento e recuperação de calor) e 

ambiental e pesquisa de novos produtos; a responsabilidade seria das empresas, 

coordenadas pelas associações e, possivelmente, do Governo com planos de 

incentivos; 

� explorar a viabilidade técnica e econômica para a constituição de consórcios de 

preparação da massa cerâmica atomizada e, eventualmente, granulada (processo 

a seco), concentrando a produção desta etapa do processo com a finalidade de 

obter economias de escala, melhoria e maior constância da qualidade, redução de 
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investimentos e dos custos de gerenciamento e manutenção do setor de 

preparação de massa; este tipo de instalação pode prever uma central de 

cogeração acoplada, que pode gerar, de forma extremamente econômica, energia 

suficiente a todo o processo dos associados; devem ser também considerados os 

ganhos em termos de autonomia e estratégia; considerando o volume de 

investimento e as resultantes energéticas, as associações de setor deveriam 

formatar e solicitar ao Governo planos de incentivos, prevendo linhas de 

financiamento específicas e desconto ou redução de impostos para os 

investidores, aproveitando da atual tendência em ampliar a componente térmica 

da matriz energética nacional; 

� as associações deveriam, também, solicitar o apoio do Governo com planos de 

incentivo à exportação, aproveitando o apoio que o MDIC fornece ao 

desenvolvimento da cultura exportadora, solicitando a criação de ferramentas 

legais e financeiras específicas para o setor cerâmico, em termos de linhas de 

crédito e seguro à exportação; 

� outra necessidade é a melhoria e ampliação da qualificação técnica e gerencial 

dos quadros empresariais; esta ação pode ser obtida realizando sólidas parcerias 

das empresas com órgãos oficiais e profissionais do setor, juntamente com 

Universidades e Centros de pesquisa; 

� outro aspecto de fundamental importância para a recuperação da competitividade, 

é a realização de pesquisas e a criação de observatórios, visando à coleta, 

disponibilização e gerenciamento de dados técnicos, econômicos e financeiros 

confiáveis, que permitam aprofundar análises e comparações entre as empresas 

nacionais e outras realidades mais desenvolvidas (Itália e Espanha), otimizando a 

pesquisa, fomentando práticas de benchmarking e aproveitando as experiências 

já realizadas nestes países, gerando diretrizes comerciais e técnicas gerais; a 

responsabilidade caberia a empresas e associações, com eventual apoio de 

centros de pesquisa que auxiliem na estruturação das bases de dados e 

colaborem na coleta; 

� uma participação mais construtiva de ANFACER e ASPACER seria extremamente 

saudável para o desenvolvimento sustentável do setor cerâmico; neste sentido, 

uma fusão destas duas associações que apresentam os mesmos objetivos, 

funções, interesses, mercados de atuação, problemáticas industriais, comerciais, 

econômicas, ambientais e tecnológicas, melhoraria a eficácia de qualquer ação 
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em prol dos empresários nacionais; a união das associações representaria um 

forte ganho em eficiência e eficácia, podendo desfrutar a acumulação sinérgica 

das competências de cada entidade, com consequências positivas em termos de 

credibilidade e força de negociação. 

 A Tabela 7.1 resume e visualiza as áreas de atuação e os principais atores 

envolvidos. 

 

Tabela 7.1 - Matriz de presença de atores e áreas de atuação 

 
Atores 

Diretrizes 

Empresas Centros de 
Pesquisa 

Associações 
de categoria 

Governo 

Adoção Modelo de Referência X X   
Criação cultura de gestão de projeto X X X  
Estruturação equipes desenvolvimento de projeto X    
Regulamentação ambiental   X X 
Certificações ambientais X X X  

Novas estratégias comercias (foco export) X  X  
Investimentos tecnologia e controle energético X  X X 
Constituição consórcios preparação massa X  X X 
Incentivo à exportação   X X 
Qualificação RH X X   
Observatório econômico X (X) X  
Fusão das associações de setor X  X  
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8. CONCLUSÕES 

 

 

 O presente capítulo discute, com fundamento nos resultados dos capítulos 4 e 6, 

as conclusões da pesquisa realizada, identifica possíveis limitações e apresenta 

sugestões para trabalhos futuros, identificadas a partir dos resultados auferidos 

neste trabalho. 

 

 

8.1. Conclusões  
 

 

 Após anos de vivência e atuação no setor industrial da cerâmica para 

revestimento, o autor verificou a carência de metodologias adequadas para o 

desenvolvimento de novos produtos, do ponto de vista da organização, gestão e 

formalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento de projeto e, 

particularmente, da adoção de conceitos de sustentabilidade e ambientais. 

 A premissa do presente trabalho foi preencher as lacunas identificadas, 

produzindo uma metodologia formal que abrangesse todos os aspectos, teóricos e 

práticos, do projeto de produto e de processo da produção de cerâmica para 

revestimento, englobando as boas práticas de gestão e os aspectos ambientais e 

energéticos. Esta abordagem tem uma relevância específica, considerando que o 

setor industrial analisado se configura em polos, ou APLs, cuja concentração de 

empresas produtoras do mesmo produto envolve aspectos ambientais e energéticos 

cumulativos, que devem ser tratados de forma adequada e diferente de polos 

industriais genéricos. 

 Lembra-se que a pesquisa foi desenvolvida em um setor produtivo estratégico 

para o Brasil. 

 Os objetivos estipulados foram dois, um principal e um secundário: 

� o objetivo principal foi propor um modelo de referência específico para o 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de produção de cerâmica para 

revestimento; 
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� o objetivo secundário foi gerar diretrizes estratégicas para uma reestruturação da 

política industrial e tecnológica do setor, objetivando a recuperação de uma 

competitividade internacional essencial para a sobrevivência do setor. 

 Quanto à metodologia adotada, a sequência do trabalho previu a descrição do 

produto cerâmico e a apresentação das tecnologias atuais de produção e das 

metodologias de desenvolvimento dos novos produtos, pesquisando com 

profundidade as atividades da empresa em relação aos temas abordados. 

 Com base em ampla revisão bibliográfica, reuniram-se os conceitos teóricos de 

Desenvolvimento de Produto, de Análise e Gerenciamento do Ciclo de Vida total do 

Produto e de Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis, procurando associar uma 

sólida base teórica aos resultados da investigação sobre as práticas correntes. 

 Em seguida, apresentou-se uma análise comparativa atualizada da produção de 

cerâmica no Brasil e na Itália, ambientes objeto do estudo, avaliando mercado, 

processo de fabricação, normas técnicas e legislação ambiental e estratégia de 

gestão, objetivando identificar o estado da arte. 

 A principal etapa do trabalho gerou o modelo de referência específico para o 

desenvolvimento dos produtos cerâmicos e da tecnologia de produção, validando-o, 

em seguida, com pesquisa de campo, baseada em entrevistas semi estruturadas, 

pesquisa documental e virtual, ferramentas informáticas de simulação e cálculo dos 

impactos ambientais. 

 Finalmente, foram propostas algumas diretrizes para a revitalização do setor 

industrial brasileiro. 

 Este estudo também serviu para, junto à pesquisa sobre o estado da arte, verificar 

como o desenvolvimento é atualmente realizado dentro das empresas e confirmar a 

necessidade de uma maior formalização da metodologia. 

 O processo de geração do Modelo de referência conjugou a análise das teorias 

clássicas de gerenciamento de projeto de produto e das abordagens recentes com a 

prática de gestão empresarial e da vivência no setor cerâmico. 

 Relativamente à validação, tomou-se o cuidado de aplicar procedimentos 

adequados a uma pesquisa acadêmica, selecionando empresas relevantes do setor 

e entrevistando pessoas altamente representativas para fornecer informações 

consistentes e opiniões competentes para a análise da metodologia proposta. 
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 A apresentação e a aprovação realizada em âmbito internacional e em mais 

segmentos da cadeia de fornecimento do produto cerâmico garantiu uma validação 

abrangente e sólida da proposta. 

 É possível afirmar que a metodologia adotada respeitou os objetivos da pesquisa, 

confirmando de forma satisfatória os resultados esperados e que o modelo de 

referência proposto pode contribuir em estruturar as empresas a estabelecer uma 

base metodológica comum de desenvolvimento de produtos visando aumentar a 

eficiência do processo e, no caso do Brasil, a reinserção das empresas em âmbito 

internacional. 

 Espera-se que este trabalho contribua para a melhoria das práticas de PDP no 

setor cerâmico, estimulando a realização de novas pesquisas na área, gerando 

subsídio para as empresas organizarem e estruturarem seus processos de 

desenvolvimento de produto, para difundir uma cultura extensa de gestão de 

projetos se tornarem mais competitivas e avançadas em termos de tecnologia. 

 Uma contribuição é que o modelo proposto, além de contemplar melhores 

práticas de gestão do PDP, agrega práticas de gerenciamento de projetos validadas 

pelas empresas-alvo da pesquisa.  

 Precisa reconhecer que a validação adotada, sem uma aplicação experimental da 

metodologia em situações reais, pode constituir uma limitação; por se tratar de 

pesquisa de campo que envolve uma amostragem limitada, a generalização ao setor 

produtivo deve ser realizada com os devidos cuidados. 

 

 
8.2. Sugestões para trabalhos futuros  
 

 

 Os resultados da presente pesquisa podem sugerir propostas de realização de 

trabalhos futuros, objetivando a continuação e expansão das atividades acadêmicas 

aqui desenvolvidas: 

� faz-se necessária a divulgação ampla da tese proposta e dos resultados da 

pesquisa realizada, com publicações em periódicos e congressos internacionais e 

nacionais; 

� pode ser sugerida a ampliação da validação do modelo a uma amostragem mais 

ampla, buscando confirmar de forma mais abrangente os resultados obtidos; 
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� podem ser procuradas empresas que queiram adotar de forma operacional o 

modelo proposto, auxiliando a aplicação e acompanhando o desenvolvimento do 

processo para medir resultados efetivos; 

� realizar estudos que viabilizem a informatização do modelo, visando a automatizar  

sua aplicação e facilitar a redação da documentação dos resultados propostos; 

� desfrutando dos contatos extremamente positivos desenvolvidos com o Centro 

Ceramico di Bologna, deverão ser explorados temas para a realização de 

pesquisas conjuntas, principalmente sobre os aspectos práticos de aplicação da 

metodologia, considerando a crescente atenção que os aspectos ambientais  do 

processo de produção de cerâmica estão ganhando em âmbito europeu; 

� parametrização do Radar ambiental e utilização quantitativa para análise de 

processos e tecnologias; esta atividade poderá ser de interesse geral envolvendo, 

principalmente, a nova tecnologia digital de decoração; esta realidade ainda não 

disponibilizou dados e informações quantitativas suficientes para uma análise e 

verificação dos impactos ambientais da decoração digital; 

� estudos podem ser propostos sobre a viabilidade técnica e econômica da 

inserção da cogeração e a criação de consórcios de preparação de massa; 

� estudos específicos sobre os efeitos poluentes e tóxicos das emissões 

atmosféricas dos polos cerâmicos; 

� estudos específicos sobre os consumos energéticos e a ecoeficiência das 

instalações produtivas; 

� avaliação e cálculo quantitativo completo do ACV de produtos cerâmicos na 

realidade brasileira. 

 

 



125 

9. REFERÊNCIAS 
 
 
ANFACER. Censo 2009 . Disponível em: <www.anfacer.org.br>. Acesso em: 
20/10/2010. 
 
 
______. Perfil da produção . Disponível em: < 
http://www.anfacer.org.br/principal.aspx?tela=uctelaconteudos&idMenu=80>. Acesso 
em: 17/11/2011. 
 
 
______. Lista de associados . Disponível em: 
<http://www.anfacer.org.br/site/default.aspx?idConteudo=13&n=Lista-de-
Associados>. Acesso em: 12/11/2012. 
 
 
ARAÚJO, A.; ROMACHELLI, J. C.; MARTINS, M. Análise crítica do setor de 
revestimento cerâmico no Brasil parte I: histórico recente . Cerâmica Industrial, 
v. 6, n. 4, p. 29-34, 2001. 
 
 
ASHBY, M. F. Materials and the environment: eco-informed materia l choice . 
Amsterdam: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2009. 
 
 
ASIMOW, M. Introduction to design – Fundamentals of engineerin g design . 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1962. 
 
 
______. Introdução ao projeto – Fundamentos do projeto de e ngenharia . SP: 
Editora Mestre Jou, 1968. 
 
 
ASPACER. Associados (sócios) . Disponível em: < 
http://www.aspacer.com.br/socios.html>. Acesso em: 12/11/2012. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13816: Placas 
cerâmicas para revestimento – Terminologia . SP: ABNT, 1997. 
 
 
______. NBR 13817: Placas cerâmicas para revestimento – Cla ssificação . SP: 
ABNT, 1997. 
 
 
______. NBR 13818: Placas cerâmicas para revestimento – Esp ecificação e 
métodos de ensaio . SP: ABNT, 1997. 
 
 



126 

______. NBR 15463: Placas cerâmicas para revestimento – Por celanato . SP: 
ABNT, 2007. 
 
 
ASSOPIASTRELLE. Linee guida per la progettazione di un sistema di gestione 
integrato nell´industria delle piastrelle di cerami ca. Sassuolo: Edizioni Edi.Cer, 
1998. 
 
 
______.  Marchio CE e piastrelle di cerâmica. Linee guida p er la marcatura CE 
per le piastrelle di cerâmica . Sassuolo: Assopiastrelle, 2004. 
 
 
ASSOPIASTRELLE, SNAM. Piastrelle di cerâmica e refrattari. Rapporto 
Integrato 1998 – Ambiente, energia, sicurezza – sal ute, qualitá . Sassuolo: 
Assopiastrelle, 1998. 
 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxas de câmbio – Cotações e boletins . 
Disponível em: <www.bc.gov.br>; acesso em 21/10/2010. 
 
 
BARBALHO, S. C. M. Modelo de referência para o desenvolvimento de prod utos 
mecatrônicos: proposta e aplicações . 2006, 257 p. Tese (Doutorado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. 
 
 

BIFFI, G. Porcelain stoneware – Production manual and methods  of use . 
Faenza: Gruppo Editoriale Faenza editrice s.p.a., 1999.  
 
 
______. Defeitos de fabricação das placas cerâmicas . Rio Claro: Faenza Editrice 
do Brasil, 2000. 
 
 
BOHEM, B. W. A spiral model of software development and enhancem ent . 
Computer, v. 21, n. 5, p. 61 – 72, 1988. 
 
 
BORDIGNON, F. Instalação de planta piloto no laboratório de assis tência 
técnica de um colorifício cerâmico . 2004. 66 p. Monografia MBA - EPUSP–PECE. 
São Paulo, ago.2004. 
 
 
______. Uma análise da metodologia de produção de cerâmica:  comparação da 
produção de monoqueima na Itália e no Brasil . São Paulo: 2007. Dissertação 
(Mestrado). EPUSP. 
 
 



127 

BORDIGNON, F; KAMINSKI, P. C. Technical and economic evaluation of an 
installation project of a pilot plant in the techni cal assistance laboratory of a 
ceramic glaze producer . In: International Congress of Mechanical Engineering, 
18th., 2005: Ouro Preto. COBEM 2005 – Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM, 2005. 
 
 
______. Comparação da metodologia de produção de monoqueima  na Itália e 
no Brasil . In: Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação, 4., 2007: Águas 
de São Pedro. COBEF 2007 – Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM, 2007. 
 
 
______. Qualitative analysis of consequences of the use of different 
methodology for single-firing production . In International Congress of Mechanical 
Engineering, 19th., 2007: Brasilia. COBEM 2007 – Proceedings. Rio de Janeiro: 
ABCM, 2007. 
 
 
BORDIGNON, F; KAMINSKI, P. C.; TIMELLINI, G. Guidelines for the Brazilian 
Ceramic Sector Strategic Development, based on a Co mparison with the Italian 
Market . Ceramic Forum International, nº 8-9, p. 44 – 52, 2012. 
 
 
BOSCHI, A. O. Panorama atual da indústria brasileira de revestime ntos 
cerâmicos . Cerâmica Industrial, v. 13, n. 3, p. 13-16, 2008. 
 
 
BOURNEMOUTH UNIVERSITY. Sustainable Product Development . Disponível 
em: <http://spd.bournemouth.ac.uk/>. Acesso em: 27 de março de 2012. 
 
 
BOYER, K. K.; SWINK, M. L. Empirical elephants – Why multiple methods are 
essential to quality research in operations and sup ply chain management . 
Journal of Operations Management, v. 26, n. 3, p.337 – 348, 2008. 
 
 
BREEDVELD, L.; TIMELLINI, G.; CASONI, G.; FREGNI, A.; BUSANI, G. Eco-
efficiency of fabric filters in the Italian ceramic  tile industry . Journal of cleaner 
production, v. 15, n. 1, p. 86-93, 2007. 
 
 
BURSI, T. Industria ceramica: innovazione di prodotto e proce sso . Ceramica 
informazione, Faenza, Ed. Speciale Cersaie, p. 55-63. 2008. 
 
 
CABRAL, M. Jr.; BOSCHI, A. O.; MARCIANO MOTTA, J. F.; TANNO, L. C.; 
SINTONI, A.; COELHO, J. M.; CARIDADE, M. Panorama e perspectivas da 
indústria de revestimento cerâmico no Brasil . Cerâmica Industrial, v. 15, n. 3, p. 
07-18, 2010. 
 
 



128 

CALVOSA, M. V. D. Análise do planejamento estratégico pessoal a parti r do 
autoconhecimento dos valores pessoais: a proposta d o modelo das decisões 
axiológicas . 2011, 246 p. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, SP, 
2011. 
 
 
CAUCHICK MIGUEL, P. A. et al. Metodologia de pesquisa em Engenharia de 
Produção e Gestão de Operações . RJ: Elsevier, 2010. 
 
 
CENTRO CERAMICO DI BOLOGNA. The Italian ceramic tile dictionary . Sassuolo: 
Edizioni Edi.Cer., 1999. 
 
 
CERAMICOLOR. Imprese associate . 2012. Milano, 2012. Disponível em: < 
http://ceramicolor.federchimica.it/CERAMICOLOR/ImpAssRep.aspx>. Acesso em: 15 
de outubro de 2012. 
 
 
CERTIQUALITY S.r.l. – ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÁ. 
Regolamento per la concessione e il mantenimento de l diritto d´uso dei marchi 
di conformitá Certiquality-UNI e Certiquality-UNI/K eymark alla Norma UNI EN 
14411 per le piastrelle di cerâmica . Milano: Certiquality, Doc 32 ed. 02, 2005. 
 
 
CHI, T.; KILDUFF, P. P. D.; GARGEYA, V. B. Alignement between business 
environment characteristics, competitive priorities , supply chain structures, 
and firm business performance . International Journal of Productivity and 
Performance Management, v. 58, n.7, p. 645-669, 2009. 
 
 
CHIVA, R.; ALEGRE, J. Linking design management skills and design functio n 
organization: An empirical study of Spain and Itali an ceramic tile producers .  
Technovation, v. 27, n. 10, p. 616-627, 2007. 
 
 
______. Investment in design and firm performance: the medi ating role of 
design management . Journal of Product Innovation Management, v. 26, n. 4, p.424-
440, 2009. 
 
 
CLARK, K.B.; FUJIMOTO, T. Product development performance. Stategy, 
organization and management in the world auto indus try . Harvard Business 
Press, 1991. 
 
 
CLARK, K.B.; WHEELWRIGHT, S.C. Managing new product and process 
development. Text and cases . Harvard Business Press, 1993. 
 
 



129 

CONFINDUSTRIA CERAMICA. 30ª Indagine Statistica sull’Industria Italiana – 
Anno 2009 .  2010. Modena, 2010. Disponível em: < 
http://www.confindustriaceramica.it/asso/articoli.nsf/VSNW01/0E7B15F26235F578C 
1256C910034585F#>. Acesso em: 15 de outubro de 2010. 
 
 
_____. 31ª Indagine Statistica sull’Industria Italiana – A nno 2010 .  2011. 
Modena, 2011. Disponível em: 
<http://www.confindustriaceramica.it/asso/articoli.nsf/VSNW01/0E7B15F26235F578
C1256C910034585F#>. Acesso em: 15 de julho de 2011. 
 
 
______. Cerannuario – Elenco ufficiale delle industrie ital iane della ceramica . 
Sassuolo: Edizioni Edi.Cer., 2011.  
 
 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
- CNPQ. Tabela de areas de conhecimento . 2012. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento>. Acesso em: 
08 de setembro de 2012. 
 
 
CONSTANTINO, A. O.; DA ROSA, S. E. S.; CORRÊA, A. R. Panorama do setor de 
revestimentos cerâmicos - 2006 . Disponível em:  
<www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_
Expressa/Setor/Ceramico/200609_5.html>. Acesso em 26/10/2010. 
 
 
COUGHLAN, P.; COGHLAN, D. Action research for operations management . 
International Journal of Operations & Production Management, v. 22, n. 2, pp. 220-
240, 2002. 
 
 
CRAIGHEAD, C. W.; MEREDITH, J. Operations management research: evolution 
and alternative future paths . International Journal of Operations & Production 
Management, v. 28, n. 8, pp. 710-726, 2008. 
 
 
CRUL, M.; DIEHL, J. C. Design for sustainability: a practical approach for  
developing countries . Paris: UNEP, 2006. Disponível em: 
<www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0826xPA-D4SapproachEN.pdf>. Acesso 
em 15 de fevereiro de 2012. 
 
 
DIETER, G. E.; SCHMIDT, L. C. Engineering design . NY: McGraw Hill, 2009. 
 
 
FABBE-COSTES, N.; JAHRE, M.; ROUSSAT, C. Supply chain integration: the 
role of logistic service providers . International Journal of Productivity and 
Performance Management, v. 58, n.1, p. 71-91, 2009. 



130 

 
 
FERRARI, K.R.; FIGUEREDO, P.M. Normas técnicas e legislações ambiental 
para a indústria de revestimento cerâmicos brasilei ra – Parte I: Normas 
técnicas ABNT . Cerâmica Industrial, v. 5, n. 6, p. 48-50, 2000. 
 
 
______. Normas técnicas e legislações ambiental para a indú stria de 
revestimento cerâmicos brasileira – Parte II: Legis lações ambientais . Cerâmica 
Industrial, v. 6, n. 1, p. 48-50, 2001. 
 
 
FORZA, C. Survey research in operations management: a process -based 
perspective . International Journal of Operations & Production Management, v. 22, n. 
2, pp. 152-194, 2002. 
 
 
FREGNI, A.; RESCA, R.; SASTRE, C.; TIMELLINI, G. Product Category Rules 
definition in the International EPD framework: Cera mic Tile case study . 
Proceedings of "12th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, 2004/2005 
European Meeting of the international Society for Industrial Ecology" (Bologna, 10-11 
January 2005), Ed. SETAC, pp.231-234, Bruxelles, 2005. 
 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa . SP: Atlas, 2010. 
 
GLAVIC, P.; LUKMAN, R. Review of sustainability terms and their definition . 
Journal of cleaner production, v. 15, n. 18, p. 1875-1885, 2007. 
 
 
GRIEVES, M. Product Lifecycle Management . NY: McGraw-Hill, 2006. 
 
 
GUIZZE, C. L. C. Modelo de avaliação de maturidade organizacional pa ra ação 
ergonômica . 2011, 194 p. Tese (Doutorado) – UFRJ/COPPE, RJ, 2011. 
 
 
HOWARTH, G.; HADFIELD, M. A sustainable product design model . Materials 
and Design, v. 27, n. 10, p. 1128-1133, 2006. 
 
 
ILGIN, M. A.; GUPTA, S. M. Environmentally conscious manufacturing and 
product recovery (ECMPRO): a review of the state of  the art . Journal of 
Environmental Management, v. 91, n. 3, p. 563-591, 2010. 
 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Ceramic tiles – ISO 
10545. Geneve, 1997. 
 
 



131 

______. Ceramic tiles  - Definitions, classifications, char acteristics and marking 
– ISO 13006. Geneve, 1998. 
 
 
______. Environmental management systems – Requirements wit h guidance 
for use - ISO 14001 . Geneve, 2004. 
 
 
______. Quality management systems – Requirements – ISO 900 1. Geneve, 
2005. 
 
 
______. Environmental management – Life cycle assessment – Prinicples and 
framework - ISO 14040 . Geneve, 2006. 
 
 
______. Environmental management – Life cycle assessment – Requirements 
and guidelines - ISO 14044 . Geneve, 2006. 
 
 
______. Environmental management – Environmental communicat ion – 
Guidelines and examples - ISO 14063 . Geneve, 2006. 
 
 
KAHN, K. B.; BARCZAK, G.; NICHOLAS, J.; LEDWITH, A.; PERKS, H. An 
examination of new product development best practic e. Journal of Product 
Innovation Management, v. 29, n. 2, p. 180-192, 2012. 
 
 
KAMINSKI, P.C. Desenvolvendo produtos com planejamento, criativida de e 
qualidade . RJ: Livros técnicos e científicos Editora, 2000. 
 
 
KARLSSON, R.; LUTTROP, C. EcoDesign: what´s happening ? An overview of 
the subject area of EcoDesign and of the papers in this special issue . Journal of 
cleaner production, v. 8, n. 15-16, p. 1291-1298, 2006. 
 
 
KRISHNAN, V.; ULRICH, K. T. Product development decision: a review of the 
literature . Management Science, v. 47, n. 1, p. 1-21, 2001. 
 
 
LEE, S. G.; XU, X. Design for the environment life cycle assessment an d 
sustainable packaging issues . Intenrational Journal of Environmental Technology 
and Management, v. 5, n. 1, p.14-41, 2005. 
 
 
MACOSKO, C. W. Rheology principles, measurement and applications . NY: 
Wiley-VHC, 1994. 
 



132 

 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração . SP: Atlas, 2004. 
 
 
MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR.  Aliceweb . Disponível em: <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>. 
Acesso em: 24/02/2011. 
 
 
MENKE, D. M.; DAVIS, G. A.; VIGON, B. W. Evaluation of lice cycle assessment 
tools . Canada: Hazardous waste Branch Environment. 1996. 
 
 
NASSETTI, G.; PALMONARI, C. Moagem fina a seco e granulação vs. moagem a 
úmido e atomização na preparação de massas de base vermelha para 
monoqueima rápida de pisos vidrados . Cerâmica Industrial, v. 2, n. 5/6, p. 11-15, 
1997. 
 
 
NOGUEIRA, E.; ALVES, A. G.; TORKOMIAN, A. L. Empresas de revestimento 
cerâmico e suas estratégias competitivas e de produ ção . Gestão e Produção, v. 
8, n. 1, p. 84-99, 2001. 
 
 
OPRIME, P. C.; TRISTÃO, H. M.; PIMENTA, M. L. Relationships, cooperation and 
development in a Brazilian industrial cluster . International Journal of Productivity 
and Performance Management, v. 60, n. 2, p. 115-131, 2011 
 
 
PALMONARI, C.; CARANI, G. Le piastrelle di cerâmica sotto controllo . Bologna: 
Litosei, 2005. 
 
 
PALMONARI, C.; TIMELLINI, G. Guida alla scelta delle piastrelle ceramiche . 
Sassuolo: Edizioni Edi.Cer., 2000. 
 
 
______. Guida alle norme sulla qualitá e sulle caratteristi che delle piastrelle di 
ceramica italiane . Sassuolo: Edizioni Edi.Cer., 2000. 
 
 
______. The environmental impact of the ceramic tile indust ry. New approaches 
to the management in Europe . Journal of Australian Ceramic, v. 36, n. 2, pp. 23-33, 
2000. 
 
 
______. A industria de revestimento italiana e o meio ambi ente . Cerâmica 
Industrial, v. 7, n. 1, p. 7-11, 2002. 
 
 



133 

REAP, J.; ROMAN, F.; DUNCAN, S.; BRAS, B. A survey of unresolved problems 
in life cicle assessment – Part 1: goal and scope a nd inventory analysis . 
International Journal of Life Cicle Assessment, v. 13, n. 4, p. 290-300, 2008. 
 
 
______. A survey of unresolved problems in life cicle asses sment – Part 2: 
impact assessment and interpretation . International Journal of Life Cicle 
Assessment, v. 13, n. 5, p. 374-388, 2008. 
 
 
REMMEN, A.; JENSEN, A. A.; FRYDENDAL, J. Life cycle management: a 
business guid to sustainability . Paris: UNEP, 2007. Disponível em: 
<www.unep.org/pdf/dtie/DTI0889PA.pdf>. Acesso em 15 de fevereiro de 2012. 
 
 
RENAU, R. G. Pastas y vidriados en la fabricación de pavimentos y 
revestimientos cerámicos . Castellon: Faenza Editrice Ibérica, 1994. 
 
 
RESCA, R. Marks and certifications in the ceramic sector . Ceramic Worls 
Review, v. 1, n. 80, p. 98-103, 2009. 
 
 
______. Marks and certifications in the ceramic sector . Ceramic Worls Review, v. 
1, n. 81, p. 66-70, 2009. 
 
 
RIBEIRO, J.A.; QUINTAL, C.A. Considerações logísticas e estratégicas que 
levaram a Incefra a optar pela instalação de duas n ovas empresas na Bahia . 
Cerâmica Industrial, v. 6, n. 3, p. 14-17, 2001. 
 
 
RINALDI, C.; FREGNI, A.; PALMONARI, C.; TIMELLINI, G. Methodology for Life 
Cycle Assessment of ceramic floor and wall tiles – Applications in BAT 
definition for ceramic tile industry . Tile & Brick International, v. 17, n. 6, pp. 392—
396, 2001. 
 
 
ROZENFELD, H. et al. Gestão de desenvolvimento de produtos – Uma 
referência para a melhoria do processo . SP: Editora Saraiva, 2006. 
 
 
SACMI S.p.A. Tecnologia cerâmica applicata . II ed. Vol 1. Imola: Editrice La 
Mandragora, 2003. 
 
 
______. Floor tiles technology.  Imola, s.d.. Disponível em: <http://www.sacmi.it>. 
Acesso em 01 de março de 2004. 
 
 



134 

SALGADO, E. G. Modelo de referência para o processo de desenvolvim ento de 
produtos eletrônicos em empresas de base tecnológic a: estudos de casos 
múltiplos com decisão multicriterial . 2011, 183 p. Tese (Doutorado) – 
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2011. 
 
 
SANCHEZ, E.; GARCIA-TEM, J.; SANZ, V.; MORENO, A. Porcelain tile: almost 30 
years of steady scientific-technological evolution . Ceramic International, v. 36, n. 
3, pp. 831-845, 2010. 
 
 
SATO, D. H. Um estudo de impacto ambiental no desenvolvimento d e produtos . 
2010, 126 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, SP, 2010. 
 
 
SHARMA, M.; KODALI, R. Development of a framework for manufacturing 
excellence . Measuring Business Excellence, v. 12, n. 4, pp. 50-66, 2008. 
 
 
SILVA, G. C. Diretrizes para integração de protótipos virtuais e  físicos no 
processo de desenvolvimento de produtos automotivos . 2011. Exame de 
qualificação Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
 
SOUSA, R.; VOSS, C. A. Contingency research in operations management 
practices . Journal of Operations Management, v. 26, n. -, pp. 697-713, 2008. 
 
 
TATICCHI, P.; TONELLI, F.; CAGNAZZO, L. Performance measurement and 
management: a literature review and a research agen da. Measuring Business 
Excellence, v. 14, n. 1, pp. 4-18, 2010. 
 
 
TIMELLINI, G.; PALMONARI, C.; CREMONINI, F. Life Cycle Assessment of 
ceramic tiles – general considerations . Ceramica Acta, v. 10, n.1, pp. 5-18, 1998. 
 
 
TIMELLINI, G.; PALMONARI, C. Le piastrelle di ceramica per pavimento e 
rivestimento: un materiale ecologico per l´edilizia . Ceramica Acta, v. 14, n. 5-6, 
pp. 42-55, 2002. 
 
 
TIMELLINI, G.; FREGNI, A.; BUSANI, G.; CASONI, G.; BREEDVELD, L. 
Performance and costs of environmental measures to control gasesous 
emissions in the italian ceramic tile industry . Ceramica Acta, v. 14, n. 5-6, pp. 12-
28, 2002. 
 
 
TIMELLINI, G.; PALMONARI, C.; FREGNI, A.; RESCA, R. The environmental 
performance of modern ceramic manufacture and produ cts, used as 



135 

cometitiveness factor: the experience of the Europe an and Italian ceramic tile 
industry . In 1st International Congress on Ceramics. 2007: Toronto. - Proceedings. 
Toronto, American Ceramic Society, 2007. 
 
 
TORRES RODRIGUEZ, M. T.; CRISTÓBAL ANDRADE, L.; BELLO BUGALLO, P. 
M.; CASARES LONG, J. J. Combining LCT tools for the optimization of an 
industrial process: Material and energy flow analys is and best available 
techniques . Journal of Hazardous Materials, v. 192, n. 3, pp. 1705-1719, 2011. 
 
 
ULRICH, K. T.; EPPINGER, S. D. Product design and development . N.Y.: 
McGraw-Hill, 2004. 
 
 
VECCHI, G. Tecnologia ceramica illustrata . Faenza: Faenza Editrice, 1977. 
 
 
VENTURI, V. Tecnologia ceramica  – Le piastrelle . Faenza: Faenza Editrice, 1986. 
 
 
VOSS, C.; TSIKRIKTSIS, N,; FROHLICH, M. Case research in operations 
management . International Journal of Operations & Production Management, v. 22, 
n. 2, pp. 195-219, 2002. 
 
 
WAAGE, S. A. Re-considering product design: a practical “road-ma p” for 
integration of sustainability issues . Journal of cleaner production, v. 15, n. 7, p. 
638-649, 2007. 
 
 
YIN, R. K. Estudo de caso – Planejamento e métodos . Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
 
 
ZANCUL, E. DE S. Gestão do ciclo de vida de produtos: seleção de sis temas 
PLM com base em modelos de referência . 2009, 227 p. Tese (Doutorado) – 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. 
  



136 

APÊNDICE A – Classificação dos produtos cerâmicos 
 
 

 A classificação é baseada em padrões internacionais e em costumes comerciais. 

Os padrões internacionais são baseados no tipo de processo produtivo e na 

absorção da água do produto queimado. Os costumes comerciais são baseados em 

nomenclaturas de uso prático, como grés, maiólica, clinker, etc. 

 As normas ISO classificam piso e azulejo cerâmico em grupos e definem as 

características que os produtos devem possuir em relação ao uso para o qual são 

destinados; descrevem métodos de medição das características e indicam requisitos 

de aceitabilidade, isto é, limites ou referências que os produtos devem respeitar para 

serem julgados de boa qualidade. 

 Com base nos parâmetros de processo e absorção, os produtos cerâmicos são 

divididos em 9 grupos, como resumido na Tabela A.1. 

 

Tabela A.1 - Classificação de produtos cerâmicos pela Norma ISO 13006  

Absorção de água A.A. (%) Método de 
conformação 

Grupo I: 
AA < 3 

Grupo IIA: 
3 < AA < 6 

Grupo IIB: 
6 < AA < 10 

Grupo III: 
10 < AA 

Extrusão: A AI                    AIIa AIIb AIII 

Prensagem: B BIa          AA < 0,5 
BIb   0,5 < AA < 3 

BIIa BIIb BIII 

 
Fonte: BORDIGNON, 2007. 

 

A Tabela A.2 visualiza a distribuição das tipologias em função da classificação ISO.  

 

Tabela A.2 - Relação entre tipo de produto e classificação da Norma ISO 13006 

 

 

 

 

 

Fonte: BORDIGNON, 2007. 

 

 
       ├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─── ─ ─ ─ ─ ┤AA% 
       0                        0,5                     3                          6                     10 
 
      ├     Grupo BIa    ┼   Grupo BIb   ┼    Grupo BIIa    ┼  Grupo BIIb  ┼   Grupo BIII  ┤ 
 
      ├ Grés Porcelanato ┼                                       Piso                                             ┼  Revestimento ┤ 
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 As Tabelas A.3 e A.5 indicam, respectivamente, a classificação dos produtos 

cerâmicos em função das denominações técnico-comerciais e as características 

técnicas para os diferentes produtos cerâmicos. 
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Tabela A.3 - Classificação dos produtos cerâmicos em função das denominações técnico-comerciais (Adaptada de Palmonari, 

Timellini, 2000b) 

Superfície Estrutura do suporte Método de formação Cor suporte Formatos 
previstos 

Ciclo 
tecnológico  

Destinação prevista Denominação  
comercial  

esmaltada  não 
esmaltada  

poroso  greificado  A.A.(%) prensagem  extrusão  branco  outro [cm]  piso parede interno  externo 

Grupo  
ISO 

Maiólica ● - ● - 15-25 ● - - ● 15x15 
15x20 
20x20 

biqueima 
massa seco 

- ● ● - BIII 

Cottoforte ● - ● - 7-15 ● - - ● 15x25 
20x20 
20x30 

biqueima 
massa seco 

● ● ● - BIII 

Terralha pasta 
branca 

● - ● - 10-20 ● - ● - 15x15 biqueima 
massa úmida 

- ● ● - BIII 

Monoqueima 
vermelha 

● - - ● 2-10 ● - - ● 10x20 
20x30 
30x30 
40x40 

monoqueima 
massa úmida 

● - ●  
 
● 

BI 
BIIa 
BIIb 

Monoqueima 
clara 

● - - ● 2-7 ● - ● - 30x30 
40x40 

monoqueima 
massa úmida 

● - ● ● BI 
BII 

Monoporosa 
(verm./clara) 

● - ● - >10 ● - ● ● 20x20 monoqueima 
massa úmida 

- ● ● - BIII 

Presso-
esmaltadura 

● - - ● <3 ● - ● ● - - ● - ● ● BI 

Clinker ● ● - ● 2-6 - ● ● ● 12x24 
20x20 
30x30 

monoqueima 
massa úmida 

● ● ● ● AI 
AIIa 

Cotto ● ● - ● 3-15 - ● - ● 25x25 
20x40 
30x30 
40x60 

monoqueima 
massa seca 

 

● - ● ● AIIa 
AIIb 
AIII 

Grés vermelho - ● - ● 1-4 ● - - ● 7,5x15 monoqueima 
massa seca 

massa úmida 

● - ● ● BIb 

Grés 
porcelanato 

● ● - ● <0,5 ● - ● ● 20x30 
30x30 
40x40 

monoqueima 
massa úmida 

● ● ● ● BIa 

 
A.A. (%) = absorção de água, em % ponderal. 
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Tabela A.4 - Característica técnicas dos produtos cerâmicos conforme a Norma ISO 13006 (Adaptada da SACMI, 2003) 

Valores prescritos pela Norma 

PISO 

Características Referência 
ISO REVESTIMENTO 

Grupo BIb Grupo BIIa Grupo BIIb 

GRÉS PORCELANATO  

Absorção de água 10545.3 >10, <20%-min. 9% > 0,5, < 3% (max. 3,3) > 3, < 6% (max. 6,5) > 6, < 10% (max. 11) ≤0,5% 

Módulo de ruptura (1) 10545.4 12-15 N/mm2 30 N/mm2 (min. 27) > 22 N/mm2 (min. 20) > 18 N/mm2 (min. 16) > 35 N/mm2 (min.32) 

Carga de ruptura (1) 10545.4 min. 600–min. 200 N min.1100–min. 700 N min.1000–min. 600 N min.800–min. 500 N min.1300–min. 700 N 

Resistência a abrasão profunda 
(2) 

10545.6 Declarada pelo 
Produtor 

max. 175 mm3 345 mm3 540 mm3 < 175 mm3 

Resistência a abrasão superficial 
(2) 

10545.7 Declarada pelo 
Produtor 

Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor 

Coeficiente de dilatação 10545.8 Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível 

Resistência a choque térmico 10545.9 Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível 

Expansão a umidade 10545.10 Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível 

Resistência a cavillo 10545.11 Sob pedido Sob pedido (2) Sob pedido (2) Sob pedido (2) Sob pedido 

Resistência a gelo 10545.12 Teste disponível Pedido para uso externo 
com gelo 

Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor Sob pedido 

Resistência a produtos químicos 10545.13 Classe GB min. Classe GB min.-UB min. 
(3) 

Classe GB min.-UB min. 
(3) 

Classe GB min.-UB min. 
(3) 

Classe GB min. 

Resistência a ácidos e bases 10545.13 Teste disponível Teste disponível Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor Teste disponível 

Resistência a manchas 10545.14 Classe 3 min. Classe 3 min. (4) Classe 3 min. (4) Classe 3 min. (4) Classe 3 min. 

Extração de Pb e Cd dos vidros 10545.15 Teste disponível - - - Teste disponível 

Diferença de cor 10545.16 Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível Teste disponível 

Coeficiente de fricção (2) 10545.17 Teste disponível Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor Declarada pelo Produtor Teste disponível 

As normas 10545.1 e 10545.2, relativas às metodologias de aceitação da amostra e às determinações dimensionais e de qualidade das superfícies, não são 
reproduzidas na tabela por exigências de espaço. 
(1) Dependendo da espessura (< 7,5 mm e ≥7,5 mm). 
(2) A ser realizado apenas no caso de uso como piso. 
(3) Materiais não esmaltados. 
(4) Materiais esmaltados
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 No caso do Brasil, as normas vigentes são 3: a ABNT 13816, que indica a 

terminologia a ser utilizada; a 13817, referente à classificação dos produtos; a 

13818, que estabelece especificações e métodos de teste. Na prática, as ABNT 

(1997) absorvem integralmente as ISO 10545 e 13006. 

 A Tabela A.5 compara as normas vigentes na Itália e no Brasil. 

 

Tabela A.5 - Normas técnicas aplicáveis 

ENTE NORMATIZADOR / OBJETIVO ITÁLIA BRASIL 

Ente Normatizador ISO ABNT 
Terminologia / Definições 13006 13816 
Classificação 13006 13817 
Especificações e métodos de teste 10545 13818 

Grés porcelanato: requisitos técnicos 13006 15463 
 

Fonte: BORDIGNON, 2007. 
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APÊNDICE B – Representação sinóptica do PDP para ce râmica  
 

 

 O Modelo de referência para PDP específico para o setor de cerâmica para 

revestimento é representado, de forma gráfica, nas Figuras B.1 e B.2, que mostram, 

respectivamente, a identificação e sequenciamento das fases e de fases e 

atividades. 
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Figura B.1 - Modelo de PDP para cerâmica (Fases) 
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Figura B.2 - Modelo detalhado de PDP para cerâmica (Fases e Atividades) 
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APÊNDICE C – Protocolo de pesquisa de campo 
 

 

 O Protocolo de pesquisa de campo é o documento descritivo das regras e 

procedimentos gerais a serem adotados nos contatos com as empresas 

selecionadas para visitas e entrevistas e pela elaboração do relatório final da 

pesquisa. 

 

Introdução 

 A presente pesquisa de campo visa a verificar a validade do Modelo de referência 

para o desenvolvimento de produtos cerâmicos aqui proposto, buscando confirmar 

sua adaptabilidade à prática empresarial. Por isso foram selecionadas, com critérios 

de excelência, algumas empresas do setor, possíveis destinatárias finais da 

metodologia de projeto proposta, para avaliar a proposta e comentar sobre alguns 

tópicos de análise. 

 

Preparação pré-visita 

 As empresas selecionadas são contatadas, individuando o responsável pelo 

agendamento e explicando o motivo da solicitação e os detalhes da reunião. 

 Em seguida deve ser agendada a data para a visita e confirmar a presença dos 

envolvidos disponíveis. 

 

Procedimentos de coleta de informações 

 Após os primeiros contatos e a confirmação do agendamento para os encontros 

nas empresas, as visitas devem-se desenvolver com o roteiro a seguir: 

� apresentação dos presentes e descrição dos respectivos cargos e funções; 

� agradecimento pela disponibilidade e pela recepção; 

� verificar eventuais exigências de confidencialidade impostas pelas empresas e 

garantias de respeito do sigilo imposto; 

� autorização à gravação da entrevista; 

� breve introdução com resumo das motivações das visitas e recomendações aos 

entrevistados que considerem o viés acadêmico da pesquisa; embora os 

destinatários finais da metodologia proposta sejam as próprias empresas, é 

necessário lembrar que os aspectos das práticas empresariais devem respeitar, 
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nesta fase, o rigor acadêmico e as exigências de uma correta metodologia de 

pesquisa científica; 

� apresentação do PDP; 

� discussão sobre os tópicos de entrevista: 

o a empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de 

projeto de produtos ? 

o se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 

o o PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 

o a sequência das fases é correta ? 

o a definição e posição dos marcos técnicos e gerenciais é correta ? 

o a matriz de responsabilidade é correta ? 

o a metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 

o existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 

� encerramento. 

   

Coleta e registro de dados e informações  

 A coleta dos dados é realizada com gravação da reunião, quando permitido, e 

com preenchimento de registro das questões e respostas por meio de anotações em 

ficha, identificada na Tabela C.1. 

 

Triagem dos resultados e triangulação 

 Fase a ser realizada após as entrevistas, com extração dos pareceres conclusivos 

e das informações importantes, avaliação e comparação. 

 

Relatório final 

 Como última fase da validação é redigido um relatório final, resumindo os 

principais resultados da pesquisa de campo, confirmatórios ou negatórios  e as 

conclusões cabíveis. 
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Tabela C.1 – Ficha de registro entrevista em empresa do setor cerâmico 

MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  Colorifício  

Localização: Itália  Brasil  

Denominação: 

Endereço: 

Tel:                                                                          e-mail: 

Data entrevista:    /   / H início: H fim: 

Confidencial Gravação 

Entrevistados: 

Nome: Cargo: Formação: 

Introdução  Apresentação PDP  

Questões propostas e discutidas: 

1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 
produtos ? 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 

4 A sequência das fases é correta ? 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 

6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
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APÊNDICE D – Lista dos produtores italianos de cerâ mica para 

revestimento  

 

 

A Tabela D.1 contem a lista dos Produtores Italianos de cerâmica para 

revestimento. 
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Tabela D.1 - Produtores Italianos de cerâmica para revestimento 

 

# Denominação 
Processo de 

Produção 
Produção 

anual [Mm2] 
Faturamento 
anual [M€] 

Porcelanato 
esmaltado 

APL 
Sassuolo 

1 AB COLORS SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
2 ABITARE LA CERAMICA COMPL > 8,0 40 - 80 sim sim 
3 ABK GROUP SMALT 1-2 40-80 não sim 
4 ACIF SMALT  10 -20 sim sim 
5 ACQUARIO DUE CERAMICHE SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
6 ALFA LUX NUOVA RIWAL COMPL > 8,0 > 80 sim sim 
7 ALTA SMALT 0,25-0,5 2,5-5 não sim 
8 ANTICA CERAMICA RUBIERA COMPL 1-2 10-20 sim sim 
9 APPIANI COMPL 2-4 40-80 não não 

10 AREA COMPL 1-2 10-20 não não 
11 ARCEA COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
12 ARIANA COMPL 1-2 20-40 sim sim 
13 ARIOSTEA COMPL 1-2 40-80 não sim 
14 ARPA COMPL 1-2 10-20 sim sim 
15 ARTE DEL COTTO COMPL 0,5-1 2,5-5 não não 
16 ARTISTICA DUE COMPL 2-4 10-20 sim sim 
17 ASCOT COMPL 4-8 10-20 sim sim 
18 ASTOR COMPL 0,5-1 10-20 sim sim 
19 ATLAS CONCORDE COMPL > 8,0 > 80 sim sim 
20 ATTIVISSIMO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
21 BARBETTI COMPL  -  - sim não 
22 BARDELLI - ALTAECO SMALT 2-4 40-80 não não 
23 BIEFFE COMPL 0,25-0,5 < 2,5 sim sim 
24 BISAZZA COMPL  - 40-80 não não 
25 BOARETTO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
26 BOTTEGA DEL CERAMISTA COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
27 BOXER SMALT < 0,25 5-10 não sim 

continua 
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28 BRENNERO SMALT 0,25-0,5 5-10 sim não 
29 BRUNELLESCHI COMPL 0,25-0,5 2,5-5 não não 
30 CAESAR COMPL 4-8 > 80 sim sim 
31 CAPRI COMPL 4-8 > 80 sim sim 
32 CASA PIÚ SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
33 CASALGRANDE PADANA COMPL > 8,0 > 80 sim sim 
34 CCV CASTELVETRO COMPL 4-8 40-80 sim sim 
35 CAVALLINO COMPL 0,5-1 2,5-5 não sim 
36 CSB   Gr. CSB COMPL 0,5-1 2,5-5 sim sim 
37 CEAR COMPL 0,5-1 2,5-5 não não 
38 CEDIR COMPL 1-2 20-40 sim não 
39 CERAMGRES SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
40 CERAMICA DI SICILIA COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
41 CERAMICA DI TREVISO COMPL < 0,25 5-10 não não 
42 CERAMICA MANDRIO COMPL 1-2 10-20 sim sim 
43 CERAMICA MEDITERRANEA COMPL 4-8 10-20 sim sim 
44 CERSARDA COMPL 4-8 > 80 sim não 
45 CERCOM COMPL 4-8 > 80 sim não 
46 CERDISA COMPL 4-8 40-80 sim sim 
47 CERINDUSTRIES COMPL 4-8 40-80 sim não 
48 CERVIT COMPL 0,5-1 2,5-5 não sim 
49 CESI COMPL 1-2 10-20 sim não 
50 CEVI SMALT < 0,25 2,5-5 não não 
51 CIPA GRES COMPL 1-2 10-20 sim sim 
52 CIR SERENISSIMA COMPL 4-8 > 80 sim sim 
53 CISA COMPL 4-8 40-80 sim sim 
54 COEM COMPL 4-8 40-80 sim sim 
55 COOPERATIVA CERAMICA D´IMOLA COMPL > 8,0 > 80 sim não 
56 COTTO CUSIMANO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
57 COTTO D´ESTE COMPL 2-4 40-80 sim sim 
58 COTTO IMPRUNETA COMPL < 0,25 5-10 não não 
59 COTTO MEDITERRANEO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 

continuação 
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60 COTTO PETRUS BISC 2-4 2,5-5 não sim 
61 COTTO POSSAGNO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
62 COTTO REF COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
63 COTTO TUSCANIA COMPL 2-4 10-20 sim sim 
64 COTTO VENETO SMALT < 0,25 10-20 sim não 
65 COTTO VIETRI COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
66 DADO CERAMICA SMALT 0,5-1 5-10 não não 
67 D´AGOSTINO (ANTICHE FORNACI) COMPL < 0,25 5-10 não não 
68 DAYTONA COMPL 2-4 20-40 não sim 
69 DE MAIO FRANCESCO SMALT < 0,25 2,5-5 não não 
70 DE MAIO GIOVANNI SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
71 DECORATORI BASSANESI SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
72 DELCONCA COMPL 4-8 > 80 sim não 
73 DOM COMPL 4-8 40-80 sim sim 
74 DOMUS LINEA COMPL 1-2 10-20 não sim 
75 DUCA DI CAMASTRA SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
76 EDIMAX COMPL 0,5-1 5-10 sim sim 
77 EIFFELGRES COMPL 2-4 20-40 sim sim 
78 ELIOS COMPL 1-2 20-40 não sim 
79 ELLE COMPL 2-4 10-20 sim sim 
80 EMILCERAMICA COMPL 4-8 40-80 sim sim 
81 ERGON COMPL  - 20-40 não sim 
82 ERRE SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
83 ETRURIA SMALT < 0,25 < 2,5 não sim 
84 EXE SERENISSIMA COMPL 4-8 >80 sim sim 
85 EXPORTCERAM COMPL 2-4 10-20 não sim 
86 FABBRICA COMPL 1-2 20-40 sim não 
87 FAETANO COMPL 1-2 10-20 sim não 
88 FAMAR COTTO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
89 FAP CERAMICHE CAESAR COMPL 2-4 40-80 sim sim 
90 FARO COMPL < 0,25 < 2,5 sim sim 
91 FERRONE COMPL 0,25-0,5 5-10 não não 

continuação 
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92 FINCIBEC COMPL 4-8 > 80 sim sim 
93 FINCUOGHI COMPL 4-8 40-80 sim sim 
94 FIORANESE COMPL 4-8 40-80 sim sim 
95 FIORDO COMPL 1-2 10-20 sim sim 
96 FLAVIKER COMPL 2-4 20-40 sim sim 
97 FLORIM COMPL > 8 > 80 sim sim 
98 FMG FABBRICA MARMI E GRANITI COMPL > 8 >80 não sim 
99 FONDOVALLE COMPL 2-4 20-40 sim sim 

100 FORME 2000 COMPL < 0,25 < 2,5 sim sim 
101 FORNACE DELLA CAVA COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
102 FORNACE PESCI COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
103 FRASSINORO (CERAMICHE DI) COMPL > 8 40-80 sim sim 
104 GABBIANELLI ALTAECO COMPL 2-4 40-80 não não 
105 GAMBARELLI (GRUPPO CERAMICHE) COMPL 1-2 10-20 sim sim 
106 GAMBINI GROUP COMPL 4-8 40-80 sim sim 
107 GARDENIA ORCHIDEA COMPL 4-8 > 80 sim sim 
108 GARFLOOR CER. GARDENIA ORCHIDEA COMPL 4-8 > 80 sim sim 
109 GAZZINI COMPL 0,5-1 10-20 sim sim 
110 GIGACER COMPL 1-2 10-20 não não 
111 GOLD ART COMPL >  40-80 sim sim 
112 GRANITIFIANDRE COMPL 4-8 > 80 não sim 
113 GRANITO FORTE COMPL > 8 20-40 sim sim 
114 GRAZIA SMALT < 0,25 2,5-5 não sim 
115 GRESLAB SMALT 1-2 10-20 sim sim 
116 GRESMALT (GRUPPO CERAMICHE) COMPL > 8 40-80 sim sim 
117 LA GUGLIA COMPL > 8 40-80 sim sim 
118 H&H MAIOLICHE SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
119 HI-TEC SAICIS COMPL 0,5-1 10-20 não sim 
120 IL POZZO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
121 IMPRUNETA - COTTO CHITI COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
122 INCONTRO COMPL 0,25-0,5 2,5-5 sim não 
123 IRIS COMPL > 8 >80 sim sim 

continuação 
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124 ITA Industrial Tiles Achievements COMPL 4-8 20-40 sim sim 
125 ITALGRANITI GROUP COMPL 2-4 40-80 sim sim 
126 ITIEMM BISC < 0,25 < 2,5 não sim 
127 KAMARESS COMPL < 0,25 < 2,5 não sim 
128 KEOPE CERAMICHE ATLAS CONCORDE COMPL 4-8 40-80 não sim 
129 KERADOM COMPL 0,5-1 < 2,5 não sim 
130 KIS GRUPPO CBS COMPL > 8 40-80 sim sim 
131 LAMINAM COMPL 1-2 10-20 não sim 
132 L´ANTICA CERAMICA COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
133 LARIA COMPL 0,5-1 5-10 não não 
134 LEA PANARIA GROUP IND. CER. COMPL 2-4 40-80 sim sim 
135 MAC 3 COMPL 0,5-1 5-10 sim sim 
136 MAESTRI MAIOLICARI COMPL < 0,25 < 2,5 não sim 
137 MAJORCA COMPL 22-24 20-40 sim sim 
138 MANETTI COMPL 0,25-0,5 2,5-5 não não 
139 MARAZZI MARAZZI GROUP COMPL > 8 > 80 sim sim 
140 MARCA CORONA COMPL 4-8 40-80 sim sim 
141 MEGARON COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
142 MIRAGE GRANITO CERAMICO COMPL 4-8 > 80 sim sim 
143 MITAL COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
144 MIX MARAZZI GROUP COMPL 2-4 5-10 não sim 
145 MOMA COMPL > 8 20-40 não sim 
146 MOMO DESIGN CERAMICS COMPL 4-8 > 80 sim sim 
147 MOSAICO ITALIANO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
148 NOVABELL COMPL 2-4 40-80 sim sim 
149 NOVECENTO COMPL < 0,25 2,5-5 sim sim 
150 NUOVA RIWAL COMPL > 8 > 80 sim sim 
151 OPERA GROUP COMPL > 8 40-80 sim sim 
152 IL PALAGIO COMPL 0,25-0,5 5-10 não não 
153 PANARIA CERAMICA PANARIA GROUP COMPL 4-8 40-80 sim sim 
154 PANARIA GROUP IND. CER. COMPL > 8 > 80 sim sim 
155 PASTORELLI COMPL 4-8 40-80 sim sim 

continuação 
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156 IL PAVONE SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
157 FRANCO PECCHIOLI SMALT < 0,25 2,5-5 não não 
158 PICA COMPL 0,5-1 40-80 não não 
159 PIEMME COMPL 4-8 > 80 sim sim 
160 PINTO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
161 POGGI COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
162 POLIS MANIFATTURE CERAMICHE COMPL 4-8 40-80 sim sim 
163 PRATIGLIOLMI COMPL 0,25-0,5 5-10 sim não 
164 PROGRES COMPL 1-2 10-20 não sim 
165 PROVENZA GRUPPO EMILCERAMICA COMPL  - 10-20 sim sim 
166 PSK COMPL < 0,25 5-10 não sim 
167 RAFFAELLO SMALT 0,5-1 2,5-5 não sim 
168 RAGNO MARAZZI GROUP COMPL 4-8 40-80 sim sim 
169 REFIN COMPL 4-8 40-80 não sim 
170 REGAL SMALT < 0,25 < 2,5 não não 
171 RICCHETTI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI COMPL 4-8 40-80 sim sim 
172 GRUPPO CERAMICEH RICCHETTI COMPL 4-8 40-80 sim sim 
173 RONDINE COMPL 4-8 40-80 sim sim 
174 SAIME SANPROSPERO COMPL > 8 > 80 sim sim 
175 SALTARELLI COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
176 SALVATORI COMPL 0,25-0,5 2,5-5 não não 
177 SAN NICOLA COMPL 1-2 5-10 sim não 
178 SANNINI COMPL 0,25-0,5 5-10 não não 
179 SAN VALENTINO MANIFATTURE CERAMICHE COMPL 0,25-0,5 5-10 sim sim 
180 SANT´AGOSTINO COMPL 2-4 40-80 sim não 
181 SAVOIA ITALIA COMPL 2-4 20-40 não sim 
182 SELEX COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
183 SENIO COMPL 0,25-0,5 2,5-5 não não 
184 SERENISSIMA GRUPPO CIR COMPL 4-8 > 80 sim sim 
185 SERENISSIMA CIR COMPL 4-8 > 80 sim sim 
186 SERRA COMPL > 8 10-20 não sim 
187 SETTECENTO VALTRESINARO COMPL 1-2 10-20 sim sim 

continuação 
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188 SICHENIA GRUPPO CERAMICHE COMPL 4-8 40-80 sim sim 
189 SICIS COMPL 0,25-0,5 20-40 não não 
190 SIMA COMPL 1-2 5-10 não sim 
191 SINTESI GRUPPO GRESMALT COMPL > 8 40-80 sim sim 
192 SIRE COMPL 2-4 20-40 não não 
193 SMORLESI COMPL < 0,25 5-10 não não 
194 STINGO COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
195 SUPERGRES GRUPPO ATLAS CONCORDE COMPL  - 20-40 sim sim 
196 SURRENA COMPL < 0,25 < 2,5 não não 
197 TAGINA COMPL 1-2 40-80 sim não 
198 TONALITE COMPL 0,25-0,5 2,5-5 sim não 
199 TREND GROUP COMPL 0,5-1 20-40 não não 
200 TRV SMALT < 0,25 < 2,5 não sim 
201 UDA COMPL 1-2 5-10 sim não 
202 UMBRACER COMPL  -  - sim não 
203 VALLELUNGA COMPL 1-2 20-40 sim não 
204 VALSECCHIA COMPL 2-4 10-20 sim sim 
205 VEGA STUDIO BISC < 0,25 < 2,5 não não 
206 VERSACE HOME GRUPPO GARDENIA ORCHIDEA COMPL 4-8 > 80 sim sim 
207 VIETRI ANTICO COMPL 0,25-0,5 2,5-5 não não 
208 VIVATERRA COMPL 0,25-0,5 10-20 não não 
209 VOGUE ALTAECO COMPL 2-4 40-80 não não 
210 ZANOLLI SMALT < 0,25 < 2,5 não não 

 

Adaptado de Confindustria Ceramica 2011 

conclusão 
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APÊNDICE E – Lista dos colorifícios cerâmicos itali anos  
 

 

A Tabela E.1 contem a lista dos Colorifícios Cerâmicos italianos. 

 

Tabela E.1 – Colorifícios cerâmicos italianos 

# Denominação Produtos Porte APL 
Sassuolo 

1 COLOROBBIA ITALIA S.P.A. esmaltes, fritas, etc. multi sim 

2 DEF DI R. DONI S.P.A. esmaltes nac sim 

3 ENDEKA CERAMICS S.P.A. esmaltes, fritas, etc. multi sim 

4 ESMALGLASS S.P.A. esmaltes, fritas, etc. multi sim 

5 FERRO SPAIN S.A. ITALY BRANCH esmaltes, fritas, etc. multi sim 

6 INCO INDUSTRIA COLORI S.R.L. pigmentos nac sim 

7 MAPEI S.P.A. colas e adesivos nac sim 

8 METCO S.R.L. metáis e sais solúv. nac sim 

9 PEMCO EMAILS S.R.L. esmaltes multi não 

10 ROCKWOOD ITALIA S.P.A.- Div. Silo pigmentos e aditivos multi não 

11 S.C.F. COLORIFICIO CERAMICO S.R.L. pigmentos fam sim 

12 S.I.O.F. SOC.IT.PER L'OSSIDO DEL FERRO pigmentos nac não 

13 SICER S.R.L. esmaltes, fritas, etc. multi sim 

14 SMALTICERAM UNICER S.P.A. esmaltes, fritas, etc. multi sim 

15 TORRECID ITALIA S.R.L. esmaltes, fritas, etc. multi sim 

16 VETRICERAMICI S.P.A. esmaltes, fritas, etc. nac não 

17 VIDRES ITALIA S.R.L. n/d nac sim 

18 WANXING ITALIA S.R.L. pigmentos multi sim 

 

Adaptado de Ceramicolor (2012) 
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APÊNDICE F – Lista dos produtores brasileiros de ce râmica para 

revestimento  

 

 

A Tabela F.1 contem a lista dos Produtores brasileiros de cerâmica para 

revestimento. 
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Tabela F.1 - Produtores brasileiros de cerâmica para revestimento 

 

# Denominação Associação Polo 
Produção 
[Mm2/m] Porcelanato Export Certificações 

1 ALFAGRES / ARBE B SG  n/d N 25%  n/d 
2 ALMEIDA C SG 1,8 N S  n/d 
3 ANGELGRES A SC 1,1 N S ? 13006 
4 ANTIGUA A SG  n/d N S  n/d 
5 ARTEC B SG  n/d N S 13006 
6 ASSOGLASS GRUPPO SRS A SC  n/d vidros  n/d  n/d 
7 ATLAS C SG 0,5 n/d S  n/d 
8 BATISTELLA C SG 0,5 S  n/d 13006 
9 BIANCOGRES A  (ES) 2,6 S  n/d 9001 

10 BUSCHINELLI / VILLAGRES C SG 0,7 S 20% 9001 
11 CARBUS C SG 1,2 N n/d N 
12 CARMELO FIOR / CECAFI A SG 5,0 N S n/d 
13 CASAGRANDE A SC 0,7 S  n/d 13818 
14 CEDASA C SG 3,0 N  n/d 13006 / 9001 
15 CEJATEL A SC  n/d  n/d  n/d    n/d 
16 CELVA B SG  n/d cotto  n/d  n/d 
17 CERAL / LUNA / ROSAGRES C SG 2,2 S (?)  n/d 13818 

18 CECRISA/PORTINARI/ELDORADO 
/INCOCESA/CEMISA / CEMINA 

A 
SC 2,8 S S LEED 

19 CERBA / LUME B SG  n/d  n/d  n/d  n/d 
20 CERBRAS A  (CE) 1,7  n/d S 9001 / 13818 
21 CEUSA / NOVAGRES A SC 0,21 S  n/d  n/d 
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22 CHIARELLI A SP  n/d  n/d  n/d  n/d 

23 CRISTOFOLETTI / CRISTALLE / REALCE C SG  n/d N S 13818 
24 DECA A var  n/d louças  n/d  n/d 
25 DELTA/DURAGRES/BETA/NOSSO PISO C SG  n/d S  n/d 13818 / 9001 
26 ELIANE A SC+(BA)  n/d S S 15463 / 9001 / 14001 
27 ELIZABETH A (PB) 2,5 S  15463 / 13818 

28 EMBRAMACO (ACRO / CEPAR / ESTHER 
/ SMALTCOLOR / DURAMAX) 

C 
SG  n/d S S 13818 

29 ESCURIAL A  (SE) 1,4 N  n/d 13818 
30 FORMIGRES C SG 3,6  n/d  n/d 13818 
31 ICF INDÚSTRIA CERÂMICA FORTALEZA B (CE) < 1  n/d  n/d  n/d 
32 GABRIELLA A SC  n/d peças esp.  n/d  n/d 
33 GAIL C SP  n/d estrudado  n/d  n/d 
34 GISELI / CIMENTISSIMO / MASTERPIECE A SC  n/d peças esp.  n/d  n/d 
35 GLASSLINE A SG  n/d past. Vidro  n/d  n/d 
36 GYOTOKU C (SP) 1,5 S S 13818 / 15463 
37 INCEFRA / TECNOGRES / INCENOR C SG+(BA) 5,0 S  n/d 13818 / 9001 
38 INCEPA (GR. ROCA) A (PR)  n/d S 20% 9001 / 15463 
39 INCESA A (ES)  n/d N  n/d 13818 
40 INCOPISOS C SG  n/d N S  n/d 
41 INDÚSTRIA DE PISOS AVARÉ B SG  n/d N S  n/d 
42 INTI A SC  n/d peças mad.  n/d  n/d 
43 ITAGRES / PORCELLANATI A SC 8,0 S  n/d  n/d 
44 JATOBÁ C (SP) 1,0 pastilhas  n/d  n/d 
45 KARINA B SG 1,2  n/d  n/d 13818 
46 LANZI C (SP)  n/d S S  n/d 
47 LEF C SG  n/d S S 13818 
48 LEPRI A (SP)  n/d N S  n/d 
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49 LINEART (GR. BUSCHINELLI) B SG 0,12 N S 9001 / 13818 
50 MAZZA CERÂMICAS A (SP)  n/d  n/d  n/d  n/d 
51 MOLIZA A SC+(BA) 1,2  n/d  n/d 13818 
52 MOSARTE A SC  n/d peças esp. S  n/d 
53 NGK A (SP)  n/d ceram. téc. S  n/d 
54 NINA MARTINELLI A (SP)  n/d peças esp.  n/d  n/d 
55 PAMESA A (PE)  n/d S S  n/d 
56 PIERINI A SC  n/d peças esp.  n/d  n/d 
57 PISOFORTE A SC 1,0 N 30%  n/d 
58 PORTOBELLO A SC 2,0 S S 9001/13818 
59 PORTO FERREIRA C SG  n/d  n/d  n/d  n/d 
60 REVDB B SG  n/d  n/d  n/d  n/d 
61 ROCHA GRÉS B SG  n/d  n/d  n/d  n/d 

62 ROCHA FORTE / TRIUNFO / VICTORIA 
GRES 

C 
SG 2,0 N S  n/d 

63 SAVANE C SG 1,0 N N 13818 
64 STRUFALDI C (SP) 0,2 N  n/d  n/d 
65 STÚDIO MARMO A SG  n/d resina  n/d  n/d 
66 UNIGRÊS C SG  n/d S  n/d  n/d 
67 VIDRO REAL A (SP)  n/d past. vidro  n/d  n/d 
68 VITRUM A (SP)  n/d past .vidro   n/d n/d 
69 VIVA B SG 1,0  n/d  n/d  n/d 

        
A Associado Anfacer       
B Associado Aspacer       
C Associado Anfacer + Aspacer       

conclusão 
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APÊNDICE G – Transcrição resumida das entrevistas  
 

As Tabelas G.1 a G.6 contêm a transcrição resumida das entrevistas realizadas 

na Itália e no Brasil, envolvendo produtores cerâmicos e colorifícios. 
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Tabela G.1 – Entrevista com colorifício cerâmico Ferro (Itália) 
 
MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  Colorifício X 

Localização: Itália X Brasil  

Denominação: FERRO (ITALIA) SRL 

Endereço: Via Ferrari Carazzoli, 1 – 41042 Fiorano Modenese (MO) 

Tel: 39-0536-836711   –   Fax: 39-0536-836904   –   Cel.: 39-348-8003264 

Site: www.ferro.com                                                  e-mail: dbandiera@ferro.com 

Data entrevista:  11 / 12 / 2012 H início: 09:00 H fim: 10:00 

Confidencial                                   N Gravação                                      S 

Entrevistados: 

Nome: Dr. Daniele Bandiera Cargo: Dir. Ger. 

Introdução X Apresentação PDP X 

Questões propostas e discutidas: 

1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 
produtos ? 
Os projetos nascem de grupos de trabalho, reunidos regularmente, compostos das equipes 
de P&D e Vendas, mais que da alta administração; nas reuniões são definidos objetivos e 
planejamento de trabalho. Para a sustentabilidade da criação do produto/mercado e do 
B2B, seja para as exigências de certificação, os processos são rastreáveis. Se, para 
estrutura, se entende existe documentação, a resposta é sim. 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? (por se tratar de colorifício, provavelmente 
muitas fases do PDP, quais produção, automação, etc., não são identificáveis) 
É relativo, pois mesmo para o colorifício a macro fase de desenvolvimento envolve muitas 
atividades comuns à cerâmica. Podem-se distinguir 2 situações: a 1ª de pesquisa de 
produto com processo existente, com ao menos 50% das atividades do PDP pertinentes, 
como infraestrutura, homologação do processo, logística, produção. Nos últimos anos 
aconteceu uma mudança radical na gestão da decoração (a Ferro foi a 1ª no estudo do 
processo digital, não paenas no desenvolvimento dos esmaltes, mas também na 
aplicação); o colorifício, para tanto, se insere em muitas das fases de desenvolvimento. 
O 2º caso é o desenvolvimento de um produto novo que exige um novo processo, o 
colorifício entra em paralelo com a cerâmica, incluindo a infraestrutura, a metodologia de 
produto, o desenvolvimento interno, etc., exigindo tempos mais longos, mas sempre com 
uma metodologia similar à proposta. Os horizontes são maiores de 1 ano e a duração 
depende de fatores de mercado. Hoje é necessária muita atenção no desenvolvimento, 
pois projetos de médio/longo prazo são arriscados, devido à volatilidade dos mercados. Os 
mercados clássicos (européios) estão mudando em termos de volume e potencialidade. Os 
emergentes já estão evoluídos e estão assumindo posições de líderes (BRICS).É 
necessário capitalizar o que Itália e Espanha já têm como DNA, uma cultura e base, já que 
bons produtos não nascem em qualquer lugar. Itália e Espanha têm sido constantemente 
agredidas pelos mercados concorrentes, tendo reduzido fortemente os volumes (It, Esp e 
BR tinham volumes de produção parecidos, hoje somando It e Esp, não chegam ao Br). 
Com a redução de volumes é necessário desenvolver produtos mais personalizados. No 
caso dos equipamentos de produção, o mercado é mais interativo, mas cada cliente é 
individual e tem a própria história; para o colorifício, as atividades de marketing são 
essenciais para definir as exigências de mercado. Após a entrada no mercado, é também 
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importantíssimo ter o feed-back do produto, a aceitação, a inserção comercial, 
principalmente neste período de forte desequilíbrio entre alta oferta de produtos e demanda 
que se orienta para os mercados de concorrentes carentes de estrutura e de pesquisa, mas 
com custos menores. Importante é também a atividade de reajustes técnicos, com o 
produto em produção. Na época atual a digitalização força a uma padronização global dos 
produtos e o colorifício pode sobreviver só operando a 360º; a mudança substancial que 
está se verificando é a transformação do colorifício de fornecedor a parceiro do ceramista. 
Antigamente uma cerâmica trabalhava com 50 fornecedores; hoje escolhe 2 ou 3 entre 4 
ou 5 qualificados. O mercado tende ao agrupamento empresarial (hoje os grupos são mais 
numerosos que as médias empresas) e os grupos devem operar com garantia de qualidade 
e de continuidade de serviço; preço baixo pode significar não ter estrutura nem 
sustentabilidade. Para ambos (colorifício e cerâmica) a fidelização é necessária para a 
sobrevivência. Outro aspecto necessário para a sobrevivência é relacionado com os 
aspectos ambientais: o produto deve ser sustentável não apenas ambientalmente, mas 
economicamente; a qualidade ambiental dos produtos é um valor agregado apenas nos 
mercados que reconhecem esta característica. 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 
É completo. O que acho fundamental para o PDP,  ma que vejo já está incluído no 
planejamento estratégico, é o envolvimento da alta direção e a participação de vendas e 
dos comerciais, para que participem ativamente. Hoje um novo projeto na pode ser 
desenvolvido apenas por técnicos, visando a qualidade absoluta, mas deve responder à 
evolução do mercado (baseado no existente), devendo definir dimensões (da produção) e 
valores do projeto; é preferível uma previsão errada à ausência de previsão. No caso de 
novos produtos é muito mais difícil; por ser revolucionário, um produto não pode ser criado 
para buscar um novo mercado. As tendências recentes são para produtos que reproduzem 
os materiais naturais (madeira e pedra); esta tendência, estimamos, perdurará ainda por 
décadas, por ter um conteúdo de sustentabilidade (não preciso destruir a natureza quando 
posso fabricar produtos parecidos e com melhor qualidade e durabilidade). 
A força transversal do departamento de vendas/marketing é de colaborar a criar um 
produto que nasça com responsabilidade, visando o potencial de mercado; este é o 
objetivo do grupo de trabalho. Esta atividade deve ter o suporte de uma revisão periódica 
(mensal ou trimestral) da resposta do mercado. Esta é a grande diferença para o futuro; o 
que o PDP deve ter, e pelo que vejo é a única falta, é uma revisão periódica que permita a 
flexibilidade da troca; o mercado muda com alta velocidade e o que serve no DNA da 
direção, e com a mesma importância na área técnica, cada setor com as próprias 
competências, é o conhecimento de clientes e mercado, sabendo que as revisões técnicas 
têm consequências no mercado; isto justifica o trabalho técnico. 
Os grupos de trabalho devem ser multidisciplinares e, quanto mais amplos, maior será a 
“contaminação” recíproca e melhores os resultados. É fundamental identificar os 
responsáveis, definir quanto os envolvidos devem conhecer dos outros setores e quantos 
devem participar; a orientação é para um fluxo “puxado” mais que “empurrado”; os tempos 
atuais de desenvolvimento não permitem muitas fases sequenciais e a espera de 
confirmações de outros setores. A informação “essencial” deve circular com eficácia. 
Definindo desde o começo quais os envolvidos, devem dispor desde o início de todas as 
informações. 

4 A sequência das fases é correta ? 
A sequência é correta, não alteraria nada, a não ser a fase de MKT que deve se estender; 
o MKT deve ter a informação e acompanhar o produto após as revisões técnicas, em um 
processo contínuo, para verificar as hipóteses iniciais e verificar a necessidade de 
alterações. A informação deve ser rastreada, traduzir o que foi realizado, para o retorno da 
informação estratégica. Deve ser um “rolling-forecast”, um acompanhamento contínuo. No 
caso de um produto novo, é um pouco diferente, o acompanhamento deve ser no mínimo 
de 1 ano, embora o tempo de reação dependa de cada empresa. O retorno para a alta 
direção estratégica deve trazer os resultados, mas também os conteúdos, justificando os 
próprios resultados, com eventuais sugestões. O que percebo faltar no PDP é o “recirculo” 
da informação no caso do MKT. 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 
A posição dos gates depende de cada projeto; na minha visão os principais são no início de 
cada fase; às vezes existem verificações intermediárias, às vezes não; o PDP apresentado 
é o mais completo e deve ser assim, para evitar eventuais lacunas o falhas. 
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6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 
Vale quanto antes. 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 
Não temos tempo útil para analisar detalhadamente esta parte, mas aparentemente é 
correta. 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 
Sim. As empresas são muito diferentes uma da outra; modelos macro devem ser 
transferidos para micro, adaptados à realidade da empresa. O projeto tem validade própria, 
precisa ver como adaptá-lo à cada realidade. 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
Não, não tem pontos negativos. O que deverá ser feita é a personalização. Por exemplo, 
micro e pequenas empresas não podem ser sufocadas com processos complexos, que 
exijam, para a aplicação, um pessoal que não possuem; esta metodologia não pode ser 
entregue a consultores externos, pois faltaria a continuidade. Um projeto, para ser real, 
deve ser “digerido”, deve se realizar de dentro para fora. Uma empresa complexa pode ter 
mais facilidade na aplicação. Por outro lado, todos deveriam adotar esta metodologia, 
adaptada às próprias capacidades gerenciais, mesmo em empresas onde se verifica 
acumulo de funções em poucas pessoas. Sem uma metodologia, hoje é impossível operar; 
entrar com fases metodológicas é saudável, apenas precisa controlar para não complicar 
em demasia as operações. Vejamos o caso da ISO 9000; em 93 quando a adotamos, era 
complexa, mas hoje, quem atua com a norma, nem percebe, o processo virou rotineiro. 

 

conclusão 
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Tabela G.2 – Entrevista com cerâmica Casalgrande Padana (Itália) 
 
MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  X Colorifício  

Localização: Itália X Brasil  

Denominação: CASALGRANDE PADANA SPA 

Endereço: Via Statale 467, nº 73 – 42013 Casalgrande (RE) 

Tel: 39-0522-9901   –   Fax: 39-0522-841010 

Site: www.casalgrandepadana.com                  e-mail: info@ casalgrandepadana.it 

Data entrevista:  11 / 12 / 2012 H início: 11:00 H fim: 12:00 

Confidencial                                   N Gravação                                      S 

Entrevistados: 

Nome: Sr. Franco Manfredini Cargo: Presidente 

Introdução X Apresentação PDP X 

Questões propostas e discutidas: 

1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 
produtos ? 
Não codificada, nem formal. Tudo é baseado na memória e na improvisação. O processo 
depende muito da iniciativa de algumas pessoas. Sempre desisti de formalizar a descrição 
do trabalho (mansionario), pois no final é desculpa para não fazer o que é necessário; a 
formalização é negativa. 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 
N/A 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 
A impostação é correta e muito formal, mas o planejamento não garante os bons resultados 
de um projeto; depende muito da intuição e sempre depende da figura humana. 
Pode ser útil para a certificação, para as normas, mas pessoalmente eliminaria todas as 
normas. Hoje se pretende padronizar a qualidade e a inovação, o que é absurdo, pois são 
processos dinâmicos.  

4 A sequência das fases é correta ? 
Não entrou no detalhe. É necessário fazer pesquisa de mercado e passar as informações 
aos experts de produto, para melhorar o existente ou criar alternativas. O MKT pode entrar 
em vários momentos, para sugerir um produto, mas não sempre. A ideia pode ter outras 
fontes. 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 
Não analisado. 

6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 
Idem. 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 
Pode ser, mas quem decide é sempre uma pessoa; ter muitos envolvidos pode ser 
negativo. 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 
Pode ter importância, mas a formalização traz o risco de esquecer algumas fases. Este 
PDP serve para empresas de grande porte, com estrutura gerencial ampla dedicada às 
atividades de projeto. Serve para esquematizar as fases, mas deve ter alguém que junte as 
“peças”, no caso o Presidente. 
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O PDP serve para criar uma mentalidade, para evidenciar várias problemáticas e um 
percurso. Na nossa realidade prática a criação de um produto segue percursos estranhos, 
não padronizados. 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
O risco é que o usuário não consiga transferir a teoria na prática. 

 

conclusão 
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Tabela G.3 – Entrevista com cerâmica Minerva (Gruppo Atlas Concorde) (Itália) 
 
MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  X Colorifício  

Localização: Itália X Brasil  

Denominação: CERAMICHE MINERVA SRL 

Endereço: Via Canaletto, 107 – 41000 Fiorano Modenese (MO) 

Tel: 39-0536-928511   –   Fax: 39-0536-928520 

Site: www..com                                                  e-mail: 

Data entrevista:  13 / 12 / 2012 H início: 12:00 H fim: 13:00 

Confidencial                                   N Gravação    N (inviabilizada pelo barulho ambiente) 

Entrevistados: 

Nome: Dr. Gian Luigi Fiorentini Cargo: Dir. Prod. 

Introdução X Apresentação PDP X 

Questões propostas e discutidas: 

1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 
produtos ? 
Não. Nossa empresa é parte do grupo Atlas e opera como prestadora de serviços para o 
grupo, realizando peças especiais para integrar a produção das cerâmicas do grupo. A 
produção é normalmente definida sob encomenda, seja para o grupo, mas também para 
outras empresas. Por isso, o desenvolvimento é limitado Às exigências do cliente, 
adaptando o nosso produto às características do produto do cliente. 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 
N/A 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 
Não, parece ser completo. 

4 A sequência das fases é correta ? 
O sequenciamento das fases parece correta; cada empresa adota métodos próprios, então 
a metodologia pode ou deve ser adaptada a cada realidade. 
Novos produtos têm vida útil de 1 a 5 anos; normalmente e as empresas costumam 
apresentar uma nova coleção a cada ano. O ciclo de desenvolvimento do projeto de um 
produto dura 6 a 7 meses, para apresentar amostras em feiras especializadas. Às vezes, 
se produz um pequeno lote piloto par a feira e se completa o projeto do processo em 
tempos maiores, após a apresentação mas, novamente, depende de cada empresa e do 
momento. 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 
Embora o tempo disponível não permita uma análise detalhada, pelo que vejo é correta. 

6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 
Idem. 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 
A atribuição das responsabilidades depende da estrutura de cada indústria. É correto abrir 
a informação para que circule, embora controlada e limitada ao pessoal estritamente 
necessário. 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 
Tem validade, principalmente para a produção. Na Itália se realiza bastante pesquisa 
dentro os grupos e cada um deve utilizar uma metodologia própria. Por se tratar, na 
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maioria, de empresas de tipo familiar, cada empresa costuma ter ciúmes do próprio sistema 
e não quer divulgar o que realiza. Por isso, uma meodologia consolidada pode ter ampla 
utilidade no desenvolvimento de produtos. 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
Acredito não ter. Uma codificação ou formalização sempre traz benefícios aos métodos de 
trabalho. 

 
 

conclusão 
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Tabela G.4 – Entrevista com colorifício cerâmico Colorobbia (Brasil) 

 
MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  Colorifício X 

Localização: Itália  Brasil X 

Denominação: COLOROBBIA BRASIL 

Endereço: Via das Estâncias, km 90 – 13252-900 – Itatiba - SP 

Tel: 55 -11-3408.9200   –   Fax: 55 -11-3408.9200 

Site: www.colorobbia.com.br                                            e-mail: elia@colorobbia.com.br 

Data entrevista:  25 / 01 / 2013 H início: 14:00 H fim: 15:00 

Confidencial                                   N Gravação                                      S 

Entrevistados: 

Nome: Elia Bitossi Cargo: Dir. Ger. 

Nome: Ricardo Lima Cargo: Dir. Com. 

Nome: Fábio Lima Cargo: Resp. Ass. Tec. 

Introdução X Apresentação PDP X 

Questões propostas e discutidas: 

1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 
produtos ? 
E.: não formal. Utilizam-se métodos consolidados, mas não codificados. Colorifícios 
também desenvolvem novos produtos para o mercado, caso diferente das atividades 
rotineiras de novos produtos para clientes específicos; ex. estamos lançando um novo 
produto (pasta serigráfica líquida pronta) a ser produzida na nossa unidade do NE, fizemos 
um primeiro estudo de viabilidade, seja sobre a demanda, seja de viabilidade econômica; 
depois fizemos um estudo de mercado, entre as cerâmicas, sobre uma possível demanda, 
com demanda de 500 t/mês; verificamos que com 100 t/mês já tem viabilidade de mercado; 
começamos assim a fase sucessiva, de estrutura industrial, comercial e fornecedores, 
(produto e processo); a motivação é que o mercado possível é no NE, mas a produção é 
em SP; pela grande distância pode compensar produzir localmente. 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 
R.: é parecida, com a diferência que este modelo é mais voltado para a cerâmica; no nosso 
caso, no desenvolvimento de produto, o colorifício acompanha o processo dentro da 
cerâmica, sendo envolvidos em algumas fases; 
E.: o colorifício fornece insumos para o produto acabado, sendo assim para nós a fase de 
MKT é reduzida, do ponto de vista da promoção comercial, sendo uma negociação direta 
com o cliente e não abrangente a todo o mercado; não é Mkt de propaganda, mas focado 
no cliente; quando se desenvolve um produto, hoje é fundamental cuidar do pós venda, 
esta atividade é muito importante; 
R.: no nosso caso, por ex. o desenvolvimento de uma nova frita se encaixa melhor neste 
modelo; iniciando com o planejamento estratégico, análise de marcado para verificar qual 
tipologia está faltando no mercado, depois entra no planejamento do desenvolvimento do 
produto, dos custos, etc. 
E.: é muito importante o pós-venda, como a logística; hoje o custo de armazenagem  é alto, 
precisa de entrega rápida; estudando o processo produtivo, não se trabalha mais com 
estoque; a orientação é para acordos comerciais, definindo um volume de fornecimento e 
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estabelecendo regras para a retirada do produto com determinada frequência, mantendo o 
mínimo de produto no estoque, mas com a obrigação de retiram, dento de um determinado 
período, a ordem; ex. a Portobello emite a ordem com  a transportadora já no pátio; a 
logística deve permitir um serviço dinâmico e flexível. 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 
E.: é completo; não vejo o controle de produção (não pertinente, pois o PDP se limita ao 
projeto; a produção é subsequente). O controle do retorno sobre os resultados comerciais 
do novo produto ? (é localizado na última fase de MKT); é correta a interligação entre 
revisão técnica e o marketing, pois pode acontecer que um produto, já lançado no 
mercado, não responde 100% ás exigências do mercado; no nosso caso também 
acontece, um exemplo pode ser uma frita mate, moda do momento, mas que rapidamente 
perde mercado, ou são poucos clientes que sabem como usá-la corretamente, pode ter 
sido realizada de forma não correta ou as especificações eram incorretas;  
R.: por isso é importante ter revisões técnicas, prevendo reajustes do produto já em 
produção; não estou vendo a seleção de fornecedores (está na fase de infraestrutura); 
explique melhor esta fase de logística que está na fase de desenvolvimento... está 
prevendo a distribuição das amostras ? (não, é o projeto da rede logística para a produção, 
incluindo a logística do fornecimento, o fluxo interno e política de estoque, além da 
distribuição do produto, incluindo as estratégias de fluxo dos centros de distribuição e 
estoque em consignação dentro do cliente). 

4 A sequência das fases é correta ? 
E.: a sequência é correta. Falando em logística, a logística de preparação, o estudo global, 
se interliga com o produto final; a fase de logística poderia continuar na fase de produção; 
um ex. específico a respeito das tintas digitais, que são inteiramente comercializadas 
(importadas) e que têm prazo de vencimento, de no máximo 6 – 8 meses; nós estamos 
avaliando continuamente as demandas e os consumos, para otimizar a importação do 
produto e a organização; temos ainda uma perda relevante de produto vencido e estamos 
procurando afinar a programação;  tem ainda o caso de novos produtos, como o verde, que 
não têm histórico; por isso é importante ter um feed-back” da informação de mercado par a 
logística. Pelo fato do produto ser ainda novo, não tem-se desenvolvida uma tecnologia 
para recuperar, em parte ou todo, o produto vencido; efetivamente, na moagem do 
pigmento, participam aditivos orgânicos e os vetores, que inviabilizam uma recuperação 
economicamente viável, inclusive considerando os custos para reexportar as sobras. 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 
E.: acredito ser correta; existem os check-points intermediários do projeto. Alguns são 
técnicos, além dos gerenciais. 

6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 
E.: Vale quanto antes. 
R.: Sempre têm controle e aprovação a cada apresentação do produto, no desenvolvimento 
e nas revisões técnicas. Desde o início do desenvolvimento até a entrada em produção têm 
avaliação constante por parte dos responsáveis de desenvolvimento e comerciais da 
cerâmica, para discutir e orientar o desenvolvimento da melhor maneira possível; 
F.: é interessante que este esquema pode ser válido seja para o colorifício, no 
desenvolvimento dos novos esmaltes, seja pela cerâmica, com os produtos finais; 
E.: no nosso mercado, o desenvolvimento envolve pouco os produtos inovadores e mais a 
“cópia”, a reprodução local de produtos novos da outros mercados, principalmente da 
Europa; 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 
E.: em cada área existe um responsável , mesmo que não formalizado como acontece nos 
EUA, mas no desenvolvimento tem o responsável do setor que é sempre envolvido e 
participa, formalmente e informalmente. É correto ter sempre juntos as funções de vendas 
e marketing, nas várias etapas do desenvolvimento, além da assistência técnica, produção 
e outras na validação final. 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 
E.: sim; o importante, como sempre, é não criar departamentos estanques; com equipe de 
trabalho que colaboram, ter um fluxograma de projeto permite um feed-back amplo e o 
resultado é muito mais positivo; 
R.: com certeza; a \formalização permite manter o foco do projeto; vejo que a maioria das 
cerâmicas em SP, menos em SC, onde têm alguns procedimentos mais estruturados, mas 
em SP, falando de desenvolvimento de produto, dificilmente tem uma análise prévia do 
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dep. de MKT; uma ou outra fazem algo mas, com certeza, não tão estruturado como aqui 
proposto; estas poucas, quando iniciaram com a tecnologia digital e vieram na empresa 
para discutir o fornecimento, já tinham os projetos definidos, sabiam o que queriam, mas a 
maioria solicitam o desenvolvimento, analisam e escolhem as peças que mais agradam e 
colocam em produção; esta metodologia, com certeza, deve contribuir a reduzir gastos e 
custos desnecessários, derivantes da produção sem muito foco; 
F.: concordo. 
E.: concordo também com o fato que a formalização permite o controle do fluxo das 
informações e do prazo do projeto. 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
E.: não, não tem pontos negativos. Negativa pode ser uma excessiva burocratização do 
processo, mas isto depende das pessoas, como interpretam o processo. A comunicação 
hoje é facilitada e o PDP pode ajudar a manter controlado o fluxo e respeitar os prazos; é 
importante também controlar os custos; no nosso setor temos técnicos viajando mundo 
afora o controle de custos deve ser cerrado; só não pode gerar burocracia desnecessária. 
R.: o único aspecto negativo em um procedimento deste seria burocratizar de forma a 
impedir o andamento do processo, mas acho que se num primeiro momento acredita 
burocratizar muito, na verdade no longo prazo ganha eficiência do processo. 
E.: concordo que é importante ter registro para não perder informações. 
F.: a vantagem que formalizando vc. adquire um método de trabalho, não fica apenas na 
cabeça das pessoas. 
R.: uma observação sobre os tempos; do início de planejamento até o início da produção 
estamos falando de 6 meses; o prazo de desenvolvimento, daqui para frente, vai depender 
do mercado; 
E.: agora entrou a tecnologia digital e a cerâmica ganhou flexibilidade, mas mediamente, a 
cada dois anos tem uma renovação ampla de produtos, muitos permanecem mais tempo 
em produção, mas a cada temporada tem produtos que saem e outros que entram, com 
mais entradas que saídas; a ciclicidade do setor cerâmico está se encurtando; na Itália a 
frequência de apresentações de novos produtos, hoje, é anual, mas no Brasil, tendo 
produções gigantescas e dimensões continentais, tem mercados diferentes; o gosto do 
cliente no NE é diferente do interior de SP, etc.; mudam também os formatos; 
R.: com a tecnologia simplificada de Santa Gertrudes, os investimentos relacionados com 
uma troca de tecnologia são menores, o que facilita a dinâmica; hoje posso estimar que a 
frequência de apresentação de novos produtos está da ordem de 3-4 meses; não sei como 
isto se reflete no PDP; (na verdade, para encurtar o prazo total do projeto devo encurtar a 
duração das fases, mas é o que acontece na realidade. Isto depende, também, das 
características do produto; um produto modificado exige tempos menores, um novo 
continuará tendo prazos maiores, em função da complexidade da análise de MKT e das 
etapas de desenvolvimento). 
E.: concordo; se realizo um aumento do formato, envolve também um investimento maior, 
com tempos maiores para avaliar a tecnologia; se realizo apenas mudanças na decoração, 
é mais rápido. 
R.: eu considero, hoje, que na média o prazo entre o início do planejamento até o início da 
produção cobre 3 meses; casos simples podem demorar 1 mês, casos mais complexos, 
muito mais; depende, também, da urgência de alguns projetos específicos. Ex. um projeto 
de produto técnico, para engenharia, cuja especificações se reduzem apenas ao formato e 
a um esmalte branco, todo o processo se resume em 1 mês. 
O PDP está bem completo e estruturado, interessante. 
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Tabela G.5 – Entrevista com cerâmica Batistella (Brasil) 

 
MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  X Colorifício  

Localização: Itália  Brasil X 

Denominação: BATISTELLA REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

Endereço: Via Prefeito Jurandyr Paixão, 1000 – Jd. Campo Belo - 13481-149 –Limeira - SP 

Tel: 55 - 19 - 2113-4811   –   Fax: 55 - 19 - 2113-4885 

Site: www.batistella.com.br                  e-mail: regianldo.inacio@batistela.com.br 

Data entrevista:  26 / 02 / 2013 H início: 15:15 H fim: 16:30 

Confidencial                                   N Gravação                                      S 

Entrevistados: 

Nome: Sr. Reginaldo Inácio 

            Sra. Camila Francisco 

Cargo: Gerente de Produto 

            Dir. MKT 

Introdução X Apresentação PDP X 

Questões propostas e discutidas: 

1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 
produtos ? 
R. existe formalização, registros das informações, até para atender às exigências da ISO 
9001, que exige o registro das ações e da sinformações. 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 
C. Nossa metodologia pode ser considerada próxima da proposta; 
R. o que nós falta é a fase de MKT; 
C. falta o detalhamento inicial; 
R. falta também a fase do planejamento estratégico; falta a análise de concorrência e das 
propostas do colorifícios, faltam ações de benchmarking; o que gostaríamos de fazer é 
prospecção de mercado, identificando a demanda do consumidor; 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 
C. no contexto geral não vejo falta de nada, de nenhuma atividade; tal vez a adequação em 
cada cerâmica pode ser defasada, pois em cada empresa falta alguma função, algum elo 
entre as funções; nem todas as empresas obedecem às regras; no contexto geral é 
abrangente e compreende todos os pontos principais a serem trabalhados. 
R. o projeto de infraestrutura contempla investimentos em novos equipamentos ou 
adaptações? 
(esta parte é mais pertinente à fase de conceituação de processo, embora seja claro que 
equipamentos exigem muitas vezes outros investimentos de serviços e infraestrutura que, 
no caso, entram na fase de infraestrutura; de qualquer forma, as duas fases são 
interligadas); 
R. quanto ao feed-back das informações de MKT ? 
(o retorno das informações é detalhada no plano de atividades, onde aparecem os ciclos 
das informações geradas em uma fase e que serve para outra) 

4 A sequência das fases é correta ? 
R. me parece correta como está apresentada; na nossa realidade podem ser diferentes os 
tempos; aqui vc. indica um período de 6 meses para o desenvolvimento completo; apesar 
da nossa tendência atual de criar um grande lançamento de novos produtos por ano, com 
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uma média de 30 novos produtos;  depois temos as atividades de manutenção e adaptação 
dos produtos lançados, para a adaptação ao mercado; o prazo para completar as fases de 
desenvolvimento até a entrada em produção é menor, da ordem de 3-4 meses; 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 
R. É isso mesmo, é correta.  

6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 
Não entrou-se no detalhe para as limitações de tempo da entrevista. 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 
C. Sem entrar no detalhe, mas às decisões principais, gerencias são tomadas em grupo, 
com a participação dos responsáveis de produto, MKT,comerciais (vendas e faturamento), 
junto com a diretoria; foi criado um comitê que é responsável por qualquer decisão 
relacionada com lançamento de novos produtos ou descontinuidade dos existentes; é um 
trabalho de grupo que abrange vários âmbitos onde cada responsável é competente por 
uma determinada área; o comitê, assim, envolve gerentes e diretores, somando 7 
integrantes. 
R. Diferentemente de outras grandes empresas (experiência pessoal em outra cerâmica de 
Santa Catarina), o Presidente participa ativamente de muitas decisões e acompanha todos 
os detalhes do processo. 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 
C. Não vejo dificuldade em ter esta formalização; ao contrário, é uma facilitação do 
trabalho, do processo e do acompanhamento; é a viabilidade para dar andamento ao um 
projeto; 
R. na prática, a gente sente falta de uma metodologia; a ISO 9001 prevê esta fase de 
desenvolvimento, mas não integra todas as fases; 
C. com a ISO, percebe-se dificuldade em manter a continuidade das informações, entre as 
áreas gerenciais; a própria produção, às vezes, desconhece informações cruciais; 
R. existem pontos soltos, não tem uma rede completa; é importante para ter o controle do 
fluxo das informações; 
C. a ISO cobre apenas parte do “caminho” e ainda com algumas brechas; 
Esta proposta da para ter uma visão bem completa do processo. 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
R., C. Não existem aspectos negativos. 
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Tabela G.6 – Entrevista com cerâmica Portobello (Brasil) 

 
MODELO DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 

TOTAL DO PRODUTO  
 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação Empresa: Produtor  X Colorifício  

Localização: Itália  Brasil X 

Denominação: PORTOBELLO S.A. 

Endereço: Rod. BR 101, s/n, km 163 – 88200-000 - Ce ntro – Tijucas – SC 

Tel: 55 - 48 – 3279-2222  –   Fax: - 

Site: www.portobello.com.br                                             e-mail: galli_stefano@hotmail.it 

Data entrevista:  08 / 02 / 2013 H início: 09:15 H fim: 11:00 

Confidencial                                   N Gravação    S 

Entrevistados: 

Nome: Stefano Galli Cargo: Dir. Desenvolvimento novos produtos 

Introdução X Apresentação PDP X 

Questões propostas e discutidas: 

Introdução – Considerações preliminares: 
Gostaria colocar 2 considerações: 
1- historicamente os colorifícios são fornecedores de materiais procuram vender com os 
maiores preços possíveis, sustentando que fornecem o serviço de desenvolvimento do produto; 
a Portobello, como qualquer empresa de design, compra os materiais e os colorifícios não 
participam minimamente no desenvolvimento dos produtos; outras empresas utilizam este 
serviço, mas depende do posicionamento, da estratégia, que cada empresa determina. É claro 
que para uma empresa, ter uma estrutura de design e determinar que produtos criar é uma 
responsabilidade e envolve custos. Quando entrei em Portobello 4 colorifícios tinham 
escritórios próprios dentro da cerâmica, cuidando do desenvolvimento; após 2 semanas 
saíram, pois assumi inteiramente esta responsabilidade do desenvolvimento. Do meu ponto de 
vista, o colorifício deve ser parceiro, mas o colorifício que vende para todas (ou muitas) 
cerâmicas deve ser parceiro de todas, o que é inviável. 12 anos atrás fizemos esta escolha, de 
sermos independentes, e até hoje ninguém a contestou. Na Itália, também, existem empresas 
que dependem dos colorifícios, outras que são independentes. 
2- o modelo proposto está corretíssimo, mas não entendo com clareza a escala de tempos;  
(estamos falando de desenvolver 2 coleções por ano, assim o prazo para o desenvolvimento é 
de 6 meses, obviamente indicativo, pois alguns produtos podem exigir 3 meses para o 
processo e as fases serão mais rápidas do que aqui indicado; isto é o modelo é flexível em 
termo de tempos.) 
Explique sobre os marcos gerenciais. 
(explico detalhadamente). 
Em Portobello desenvolvemos 1 coleção por ano, principalmente para apresentar na feira de 
São Paulo, agora em março; para tanto operamos em ciclos anuais; em alguns casos, para 
atender exigências específicas de mercado, podemos inserir alguns produtos intermediários. 
Na base de ciclo anual, as primeiras 6 semanas para o pré-desenvolvimento, no nosso caso o 
prazo é maior, dedicamos um tempo maior para a pesquisa de base e a definição estratégica; 
iniciamos no meado de março, justamente após a feira de SP, recolhendo as informações 
comerciais e terminamos aproximadamente em agosto, isto é falamos de um período de quase 
6 meses; com o desenvolvimento do produto chegamos a setembo/outubro e finalizar o 
processo no período seguinte. Para nós o marco 3 é muito importante, aqui dedicamos a 
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maioria dos recursos. As fases seguintes, também importantes, são mais rápidas. É claro que 
as etapas de desenvolvimento de produto exigem bastantes recursos quando criamos produtos 
inovadores; na maioria das vezes (90%) desenvolvemos produtos existentes, em prazos 
menores. Algumas atividades do desenvolvimento, sejam de produto, sejam de processo, na 
verdade são realizadas ainda no pré-desenvolvimento; é necessário definir os investimentos na 
fase estratégica de projeto, inclusive onde será realizada a produção. Nós enxergamos o 
trabalho de marketing, comercial e design em conjunto, os setores operam absolutamente 
juntos, em termos de diretoria. A área de logística normalmente entra se são gerados novos 
formatos. Considere que o tempo de desenvolvimento depende muito da tipologia de 
decoração utilizada; a entrada recente da decoração digital tem reduzido muito os tempos de 
desenvolvimento. 
1 A empresa já utiliza alguma metodologia formalmente codificada de gestão de projeto de 

produtos ? 
O processo é formalizado; temos definidas etapas a serem cumpridas, com pontos de 
decisão. 

2 Se sim, qual a relação com o PDP proposto ? 
É muito parecida; as diferenças envolvem apenas os prazos, um pouco diferentes, como 
antes comentado. 

3 O PDP proposto apresenta fases supérfluas ou faltantes ? 
Não. Minha opinião é que as empresas devem se basear em processos simples. Este PDP 
é particularmente eficiente em termos de produtos inovadores, quando todas estas fases 
devem ser realizadas, pela necessidade de incluir no processo novas máquinas, alterar lay-
out, prever investimentos ou alterar formatos; na maioria das vezes, adaptando produtos 
existentes, algumas fases podem ser puladas. 

4 A sequência das fases é correta ? 
A sequência está boa, é correta. Permance minha dúvida sobre a duração, que do marco 4 
ao 5; é correta se se utiliza a decoração convencional. 

5 A definição e posição dos marcos gerenciais é correta ? 
É correta. No nosso caso alguns pontos podem ser diferentes, mas fundamentalmente é 
correta. 

6 A definição e posição dos marcos técnicos é correta ? 
A única dúvida é sobre a aceitação do plano de marketing; o MKT participa, mas não é 
autor principal, o plano entra no planejamento mais amplo; o MKT enxerga o presente, o 
que o cliente pede, mas no desenvolvimento devemos projetar no futuro. O Mkt é 
importante, no nosso caso colabora, mas não criamos um plano de Mkt próprio. 
É o caso de empresas que não desenvolvem próprios produtos, mas copiam no mercado e 
o Mkt deve analisar as tendências e propor ações comerciais fortes. Tenho algumas 
dúvidas também sobre o marco “E” (D4S); acredito que a cerâmica deve criar o processo 
sustentável, não apenas o produto; não é sustentável criar um produto sustentável e todos 
os outros do catálogo não sustentáveis. Os recursos de engenharia devem levar a empresa 
a ter a sustentabilidade do processo. A sustentabilidade deve ser uma filosofia, não uma 
bandeira para vender produtos. 

7 A matriz de responsabilidade é correta ? 
Na Portobello, as decisões estratégicas são tomadas por equipes, Dir. Mkt, Dir. Design, etc. 
formamos um “comitê de produto e apresentação de produto”, que tem funções de 
consultoria e define as estratégias de apresentação dos produtos; hoje trabalhamos com 2 
linhas de produtos, tendo 2 canais de venda: o da Portoshop, nossa cadeia de lojas e o das 
grandes revendas. Utilizamos, algumas vezes, outros consultores externos, como no caso 
de Ruy Othake, 2 anos atrás, para consultoria de arquitetura, design de exteriores, etc. 
O Dir. de Produção é envolvido apenas quando se apresenta a necessidade de novos 
equipamentos ou problemas de lay-out; em caso de produtos normais (adaptação de 
existentes) participam das decisões os gerentes de planejamento e de produção. O 
Presidente entra em algumas decisões, principalmente na definição das estratégias de 
longo prazo, no planejamento quinquenal, ou nos investimentos de alto valor. 

8 A metodologia proposta pode gerar benefícios na prática da empresa ? 
Em geral sim, esta metodologia é necessária. Depende da estratégia da empresa, se adota 
estratégia de curtíssimo prazo, como em Santa Gertrudes, a estratégia é semanal, pois 
trocam produtos em semanas. Não estou criticando o polo de Santa Gertrudes, que 
representa uma experiência inovadora única no horizonte mundial, do ponto de vista da 
eficiência e da tecnologia, a seco, que deu resultado melhor de qualquer outra realidade, 
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com esta tecnologia; neste modelo, os ceramistas de Santa construíram uma eficiência e 
uma capacidade espetacular. 

9 Existem aspectos negativos na aplicação da metodologia ? 
Não, absolutamnte. Obviamente a metodologia deverá ser calibrada por cada empresa, 
dependendo dos tempos, ritmos e situações de cada. 
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