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RESUMO 
 

RESENDE, Sheyla Rodrigues de.Adaptação de um modelo de avaliação de 

desempenho para produtos: o caso de isolantes térmicos desenvolvidos para aplicação 

nas subestações elétricas do nordeste brasileiro. João Pessoa, 2011. 132f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João Pessoa. 

 

A presente pesquisa tem por objetivo adequar um sistema de avaliação de 

desempenho para auxiliar a escolha de um novo produto que será aplicado em subestações 

elétricas como isolante térmico. Os sistemas de avaliação de desempenho podem ser 

considerados como um conjunto de métricas e os processos utilizadospara sua 

obtenção,objetivando a quantificação da eficiência e eficácia de um sistema, possibilitando 

uma análise sistêmica do objeto de avaliação. Por conseguinte, optou-se por identificar e 

adequar um modelo existente da literatura para aplicá-lo na seleção de novos produtos. As 

subestações elétricas é o local onde serão aplicados os produtos desenvolvidos. Portanto, 

considerou-se imprescindível conhecer profundamente todos os requisitos necessários ao 

bom projeto, construção e operação das subestações, verificando quais critérios ou 

restrições poderiam influenciar na escolha do produto a ser aplicado. O conforto térmico 

das edificações é a funcionalidade principal do produto desenvolvido, logo havia a 

necessidade de identificar quais características dos materiais possuem mais influencia neste 

quesito e quais indicadores não poderiam deixar de ser considerados. A metodologia 

proposta seguiu um roteiro pré-definido, no qual se selecionou o modelo quantum como 

base para descrever um modelo de avaliação de desempenho capaz de quantificar a 

performance de produtos. A análise apontou que o isolante térmico de EVA apresentou 

melhor desempenho nas categorias qualidade e custo, tendo um desempenho inferior 

apenas na categoria de medida tempo. Outro ponto relevante diz respeito à segurança, pois 

este isolante obteve um desempenho inferior aos demais, mas suficiente para aplicação em 

subestações elétricas. 

 

Palavras chaves: Avaliação de desempenho, Isolante térmico, Novos produtos 

 



 

ABSTRACT 
 

RESENDE, Sheyla Rodrigues de.Adaptation of a model to evaluate product 

performance: the case of thermal insulation developed for application in electrical 

substations in northeastern Brazil.2011. 132f. Dissertation (Master's degree in 

Production Engineering) – Post-Graduation Program in Production Engineering, Federal 

Universitof Paraíba – UFPB, João Pessoa. 

 

This research aims to tailor a system of performance evaluation to assist the choice 

of a new product that will be applied as thermal insulation, electrical substations. The 

performance evaluation systems can be considered as a set of metrics and processes used to 

obtain it, in order to quantify the efficiency and effectiveness of a system, enabling a 

systemic analysis of the object of evaluation.Therefore, we chose to identify and match an 

existing model from the literature to apply it in the selection of new products. The 

electrical substation is where the products developed will be applied. Therefore, it was 

considered essential to know in depth all the requirements necessary for the proper design, 

construction and operation of substations, checking criteria or restrictions which could 

influence the choice of product to be applied. Thermal comfort of buildings is the main 

functionality of the product developed, immediately there was a need to identify which 

characteristics of the materials have more influence in this regard and indicators which 

could not fail to be considered. The proposed methodology followed a pre-defined, in 

which selected the quantum model as a basis to describe a performance evaluation model 

capable of quantifying the performance of products. The analysis showed that the thermal 

insulation of EVA performed better in quality and cost categories, with only a lower 

performance in the category of measurement time. Another relevant security concerns, as 

this insulation achieved a performance inferior to the others, but enough for use in 

electrical substations. 

 

Key-Words: Performance of evaluation, thermalinsulation, New Products 
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CAPÍTULO 1: Introdução 

 
Este capítulo introdutório apresentará a definição do tema, a qual será composta por 

um esclarecimento do assunto e do problema de pesquisa; a justificativa da pesquisa, na 

qual será descrita a importância e relevância desta investigação e a motivação para a 

realização da mesma, além de apresentar, também, os objetivos geral e específicos a serem 

alcançados ao longo desta análise, as limitações da pesquisa e a estrutura de apresentação 

do trabalho. 

 

 

1.1 Definição do temae problema de pesquisa 

 

 

Um sistema de medição do desempenho pode ser definido como um conjunto 

coerente de métricas utilizado para quantificar a eficiência e a eficácia de uma organização 

(CORRÊA e CORRÊA, 2006). Para Nuintin (2007), as informações provenientes da 

aplicação dos modelos de avaliação de desempenho auxiliam as tomadas de decisões, a 

correção dos desvios em relação ao planejado e a busca da melhoria contínua na 

organização.  

Atualmente existemvárias abordagens de avaliação de desempenho que atendem a 

diferentes e específicos propósitos e, de um modo geral, cumprem duas finalidades. 

Algumas abordagens têm o foco da avaliação do desempenho sob uma perspectiva macro, 

na qual consideram a organização como um todo; outras possuem seu foco em avaliar o 

desempenho sob uma perspectiva micro, na qual consideramapenas uma área ou contexto 

específico da organização. E por fim, algumas abordagens possuem flexibilidade, as quais 

permitem atender aos dois contextos citados(DUTRA e ENSSLIN, 2005). 

Verifica-se que umagrande parte dos sistemas de medição de desempenho 

contempla a dimensão organizacional(CORRÊA e CORRÊA, 2006; NUINTIN, 2007; 

MARELLI, 2005; HRONEC, 1994; SILVA, 2006; TAKASHINA E FLORES, 1999). 

Entretanto, identifica-se a validade da aplicação de seus conceitos para avaliar o 

desempenho de processos em geral, pois, conforme afirma Slack (2007), a organização 
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pode ser visualizada como um conjunto de processos que interagem para alcançar um 

único objetivo. 

Podem-se considerar os modelos de avaliação de desempenho como uma definição 

de dimensões, critérios ou características que devam ser utilizados para avaliar um produto, 

serviço, processo ou organização (NUINTIN, 2007; MARELLI, 2005; HRONEC, 1994; 

SILVA, 2006; TAKASHINA E FLORES, 1999). Para tanto, os modelos de avaliação de 

desempenho prevêem a criação de indicadores de desempenho que possam ser mensurados 

e que quando analisados conjuntamente traduzam cada uma dessas dimensões, critérios ou 

características previstas no modelo, possibilitando ao tomador de decisões maiores 

informações e permitindo uma avaliação mais adequadado objeto analisado (CORRÊA e 

CORRÊA, 2006; NUINTIN, 2007; SLACK, 2007; MARELLI, 2005; HRONEC, 1994; 

SILVA, 2006; TAKASHINA E FLORES, 1999). 

Essas dimensões, critérios ou características utilizadas na avaliação de 

desempenho, bem como o objetivo da avaliação, diferem consideravelmente entre os 

modelos existentes na literatura (COBRA, 2006; HORA, 2007; HRONEC, 1994;MAFRA, 

1999; MARTINS, 1999;MOREIRA, 2002; MÜLLER, 2003; NEELY, 2002; QUEIROZ, 

2003;SILVA, 2006; TAKASHINA E FLORES, 1999;TEZZA et al, 2010; BORTOLUZZI 

e ENSSLIN, 2010).Por isso a presente pesquisa procura identificar e adaptar um modelo 

existente na literaturaque permitaavaliar novos produtos, considerando características 

financeiras e não-financeiras, possibilitando obter uma visão global da performance dos 

produtos desenvolvidos. Estes produtos terão como objetivo principal isolar termicamente 

as edificações de subestações elétricas do Nordeste brasileiro. 

As subestações elétricas fazem parte do sistema elétrico; elas iniciam e encerram as 

linhas de transmissão, além de converterem os níveis de tensão para transporte ou uso da 

energia,através do uso de transformadores, conforme a necessidade do sistema (LIMA, 

2008; PAREDES, 2002). 

As subestações elétricas estiveram estagnadas, em termos de investimentos, antes 

da década de noventa. Após esse período, as concessionárias investiram intensamente na 

melhoria e automação de suas subestações elétricas, com o objetivo de aumentar a 

confiabilidade do sistema, reduzir custos operacionais, aprimorar a qualidade das previsões 

de investimentos e melhorar os índices de qualidade (ALMEIDA, 2008). 

Existem 97 subestações elétricasinstaladas no Nordeste brasileiro, conforme quadro 

1. Destas, aproximadamente 76,3% são classificadas como do tipo abaixadoras, ou seja, 
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possuem a função de reduzir os níveis de tensão, evitando os inconvenientes da alta tensão 

para a população como rádio-interferência, campos magnéticos intensos, entre outros; 

15,5% são do tipo elevadoras, sendo responsáveis pela elevação da tensão para níveis 

compatíveis com o transporte econômico daenergia;e 7,2%  são do tipo seccionadoras, 

sendo responsáveis pelo seccionamento do transporte da energia (CHESF, 2008). 

 

TIPO SUBESTAÇÕES 
ELÉTRICAS 

Abaixadora 75 
Elevadora 15 
Seccionadora 7 

Quadro 1 – Classificação das subestações elétricas do Nordeste. Fonte: CHESF, 2008. 
 

Visando o aumentoda confiabilidade do sistema, a redução dos custos operacionais 

e a melhores índices de qualidade, a CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco), empresa responsável pela produção, transmissão e comercialização da energia 

elétrica para a Região Nordeste do Brasil, investe em pesquisa para desenvolver novos 

produtos que possam ser utilizados nas suas instalações para solucionar seus problemas a 

baixo custo, e também beneficiar a sociedadenordestina, conforme afirma sua política de 

responsabilidade social (CHESF, 2008). 

A energia elétrica produzida pela CHESF utiliza um amplo, variado e complexo 

sistema de transmissão, composto de 97 subestações e mais de 18.000km de linhas, nas 

tensões de 69, 138, 230 e 500kV, para ser transportado do local de produção até o seu 

consumo. Esse é o maior sistema de transmissão do país, em extensão(CHESF, 2008). 

O ambiente de trabalho das subestações elétricas é compostopelo pátio de 

operações que pode ser descrito como uma grande área aberta, sem vegetação, para evitar 

acidentes, e com o solo coberto por brita. Neste local são instalados os equipamentos 

responsáveis pela recepção, transformação e envio de energia, além dos equipamentos de 

proteção, como pára-raios. As subestações elétricas, de uma forma geral, também possuem 

algumas edificações localizadas próximas ao pátio de operações, que abrigam painéis de 

controle e equipamentos delicados como, por exemplo, compensadores estáticos; nessas 

edificações é necessário um rígido controle de temperatura. 

O conforto térmico do ambiente de trabalho das subestações elétricas do Nordeste 

brasileiro é mantido por refrigeração artificial.Entretanto,para atender tal necessidade,é 

necessário alto consumo de energia devido às características das edificações, que facilitam 
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o ganho de calor devido à diferença de temperatura entre o ar externo e interno bem como 

por radiação das superfícies vizinhas e através de superfícies transparentes. 

O clima do Nordeste brasileiro apresenta variação quanto à umidade, mas as 

temperaturas altas predominam durante quase todo o ano em todo o território (INMET, 

2008),o que torna ascondições térmicas inadequadas para o desenvolvimento de atividades 

de trabalho nas subestações. No quadro 2 são apresentadas as localizações das subestações, 

bem como as temperaturas máximas e mínimas alcançadas nesses locais no ano de 2008. 

 

UF SUBESTAÇÕES 
ELÉTRICAS 

TEMPERATURA 
MÁXIMA ( °°°°C) 

TEMPERATURA  
MÍNIMA ( °°°°C) 

AL 8 31,7 21,6 
BA 33 37,0 12,8 
CE 13 31,9 22,2 
PB 6 31,7 18,3 
PE 15 31,8 20,5 
PI 9 38,2 19,1 
RN 7 35,2 21,7 
SE 6 30,0 24,5 

Quadro 2 – Temperatura dos estados nos quais estão instaladas as subestações elétricas do Nordeste. Fonte: 
INMET, 2008. 

 

A conservação de temperaturas adequadas nos ambientes de trabalho das 

subestações elétricas do Nordeste brasileiro é necessária para,além de manter os 

equipamentos em funcionamento adequado, prolongar a vida útil dos mesmos, 

proporcionar conforto térmico para os funcionários epromover uma redução das perdas do 

processo de conversão de energia.  

Visando minimizar o alto custo para manter o conforto térmico do ambiente das 

subestações elétricas, buscou-se o desenvolvimento de produtos, a partir de materiais 

nãoconvencionais, com propriedades de isolantes térmicos, para serem aplicados nas 

edificações das subestações, a fim de reduzir as transferências de calor entre os ambientes 

interno e externo e assim obter um ambiente confortável termicamente com a quantidade 

mínimade energia na climatização. 

Os materiais não convencionais são resultantes damistura dos materiais de 

construção convencionais commateriais que possuem propriedades de isolantes térmicos. 

A condutividade térmica desses materiais, ou seja, sua capacidade de transferência de 

calordepende da concentração de ambos na mistura, a qual deveter uma condutividade 

intermediária(RELATÓRIO, 2008). 
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Cada material possui uma capacidade particular de transferir calor, resultante da 

sua estrutura molecular. Os metais transmitem mais facilmente o calor, por terem uma 

estrutura mais compacta; os materiais inorgânicos têm menor capacidade, devido à 

estrutura cristalina menos ordenada. Os materiais orgânicos e fibrosos são considerados 

isolantes térmicos porque têm pouca capacidade de transmitir calor(COUTINHO, 2005). 

A presente pesquisa buscaadaptar um modelo de avaliação de desempenho da 

literatura para mensurar e analisar a performance dos novos produtos, desenvolvidos a 

partir de materiais não convencionais,para serem aplicados como isolantes térmicos nas 

subestações elétricas, considerando indicadores de desempenho que traduzam os benefícios 

de sua aplicação, bem como permitam a comparação com produtos semelhantes existentes 

no mercado,possibilitando a organização e geração de informações que apóiem a tomada 

de decisão. 

Em face do exposto tem-se por objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: 

Comoavaliar o desempenhode isolantes térmicosdesenvolvidos para aplicação 

nas edificações desubestações elétricas do Nordeste brasileiro? 

 

 

1.2 Justificativa da pesquisa 

 

 

Segundo Mendes (2007), a crescente competição entre as empresas associada às 

rápidas mudanças tecnológicas eà proliferação de variedades de produtos obrigam 

continuamente as organizações, que desejam permanecer competitivas,a 

implementarnovastecnologias e melhores práticasde gerenciamento. 

No século XXI, para a sobrevivência da organização, não basta que ela formulesua 

estratégia e a siga. É necessário o acompanhamento de todas as partes ligadas ao negócio, 

como: novas tendências, concorrentes,substitutos, comportamento e exigênciasdos clientes, 

sociedade, governo, órgãosreguladores, colaboradores, fornecedores e, principalmente, o 

sucesso no controle dos relacionamentos dela com as partes interessadas. Este último ponto 

é o atual objetivo dos sistemasde avaliação de desempenho empresarial (MENDES, 2007). 

Os processos de mensuração de desempenhodas empresas evoluíram bastante ao 

longo dos últimos anos. Inicialmente, as empresas utilizavam-se apenas de medidas 

financeiras e procedimentos de controle orçamentário, porém, com as crescentes 
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exigências do mercado, elas perceberam que apenas a utilização dessas medidas era 

insuficiente para seu gerenciamento. Então, na década de 90, surgiu um maior interesse 

pelos modelos de avaliação de desempenho, e tanto pesquisadores quanto administradores 

passaram a seinteressar por modelos de avaliação de desempenho integrados, com o 

objetivo de responder a seguinte pergunta: "Como selecionar um conjunto equilibrado e 

integrado de medidas de desempenho?”(CORRÊA e CORRÊA, 2006; DUTRA e 

ENSSLIN, 2005; MENDES, 2007; SILVA, 2006; TEZZA et al, 2010; BORTOLUZZI e 

ENSSLIN, 2010). 

Kaplan e Norton (2000) afirmamque se o desempenho nãoestá sendo medido, ele 

não está sendo gerenciado; e acrescentam que se aempresa quiser sobreviver e prosperar 

em ambiente competitivo deve utilizar-se deum sistema de gestão e medição de 

desempenho derivados de suasestratégias, que por sua vez devem estar baseadas no 

relacionamento com os clientes,com as competências essenciais e com as capacidades 

organizacionais. 

Entretanto, o acompanhamento do desempenho deve ser fundamentado em 

medições fidedignas, pois, caso contrário, será impossível gerenciar o desempenho 

organizacional da mesma forma que o seria se não estivessem sendo realizadas medições. 

Consequentemente, o desenvolvimento e a implementação dos sistemas de medição é um 

tema que justifica os esforços de pesquisadores e gestores para avançar cientificamente 

nessa área, obtendo benefícios para a academia, empresase comunidade em geral 

(MOREIRA, 2002). 

Segundo Castro (2007), os sistemas de medição de desempenho possibilitam, 

quando utilizados de forma sistêmica e constante, a previsão, o controle e a correção 

dadireção de uma organização,tanto em seus processos produtivos de bens ou serviços 

quanto na adoção de projetos. 

Para Tezza et al (2010) e Bortoluzzi e Ensslin (2010), o cenário crescente de 

utilização dos modelos de avaliação de desempenho e a identificação de pontos fracos 

nestes tornam necessário o desenvolvimento depesquisas para que se possam melhorar os 

resultados advindos de sua utilização. Neste sentido, o presente trabalho se justifica por 

adequare utilizar um modelo de avaliação de desempenho para auxiliar a tomada de 

decisão da CHESF no problema de avaliação e escolha de novos produtos que 

proporcionem a manutenção do conforto térmico nas instalações de subestações elétricas e 

atendam, aomesmo tempo, aos requisitos de qualidade, custo e segurança exigidos. 



 18

Existem diversos tipos de produtos no mercado (tijolos, revestimentos, placas) que 

são utilizados pela construção civil como isolantes térmicos em edificações. A CHESF 

busca obter os benefícios gerados pelo conforto térmico ambiental através de um material 

não convencional que possua características térmicas e físicas iguais ou melhores aos 

produtos encontrados no mercado, porém a um custo menor, para serem aplicados em suas 

subestações elétricas localizadas no Nordeste do Brasil. 

O conforto térmico tem grande parcela de contribuição no conforto ambiental, ou 

seja, influi diretamente no desempenho profissional e, também, na saúde das pessoas. A 

temperatura sob a qual é submetida uma pessoa dentro de uma edificação pode exercer 

grande influência sobre seu comportamento, reações, estados físicos e psíquicos 

(COUTINHO, 2005).  

Geralmente, as condições de conforto térmico, em ambientes de trabalho ou 

residências, são obtidas pela utilização de refrigeração artificial, implicando em alto 

consumo de energia. Entretanto, este consumo de energia pode ser minimizado através do 

emprego de isolantes térmicos nas construções, os quais reduzem a carga térmica nos 

ambientes e, por conseguinte, a quantidade de energia utilizada para manter a temperatura 

adequada nesses ambientes (ADAM, 2009). 

Em princípio a aplicação de isolantes térmicos em edificações traz benefícios como 

diminuição no consumo de energia, pois diminui a troca de calor entre o ambiente interno e 

externo, permitindo a utilização de uma quantidade menor de energia para manter a 

desejada temperatura interna e, portanto, a redução do custo para a climatização de 

ambientes, além de contribuir duplamente com o meioambiente, através da redução do 

desperdício de energia e da reutilização de resíduos industriais, como EVA(Etileno Acetato 

de Vinila) (ADAM, 2009; COUTINHO, 2005; LAMBERT, 1997; LOUREIRO, 2003; 

NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2003; POLARI FILHOet al.,2003; SANTOS, 2002). 

A utilização de resíduos industriais como matéria-prima denovos produtos valoriza-

os, modificando o seu ciclo de vida, pois passam a ser tratados como matéria-prima de um 

novo processo produtivo e não como materiais a serem descartados, o que provoca 

preocupação quanto às formas e meios corretos de eliminação em busca da mitigação do 

comprometimento do meio ambiente. 

Embora seja possível visualizar os ganhos com produtos desenvolvidos a partir de 

materiais não convencionais com propriedades de isolantes térmicos, é fundamental a 
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quantificação desses benefícios para demonstrar a comercialidade desses novos produtos, 

bem como para auxiliar posteriores melhorias desse isolante térmico. 

A avaliação de desempenho é um tema relevante na Engenharia de Produção, pois 

busca formas de mensurar adequadamente, produtos, serviços e processos. Porém, ainda é 

um tema relativamente pouco estudado. Considera-se apropriada a adaptação e aplicação 

de um modelo de avaliação de desempenho para auxiliar na identificação de indicadores 

que traduzam adequadamente os requisitos em termos de funcionalidade, segurança e custo 

dos isolantes térmicos desenvolvidos para aplicação em subestações elétricas. 

A presente dissertação presta como contribuição teórica a adaptação de um modelo 

de avaliação de desempenho da literatura para avaliar produtos, a fim de possibilitar como 

contribuição prática a quantificação da performance de produtos desenvolvidos e a 

indicação de qual deles se adéqua melhor na aplicação em subestações elétricas.A mesma 

faz parte de um projeto da UFPB com a CHESF, o qual envolve, além desta dissertação, 

uma tese de doutorado e uma monografia. A tese, na área de materiais, trata da escolha dos 

materiais,do desenvolvimento e definição das propriedades do isolante térmico que poderá 

ser aplicado nas subestações elétricas do Nordeste;a monografia tratará da quantificação e 

obtenção do conforto térmico em subestações elétricas com a utilização de isolamento 

térmico. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

• OBJETIVO GERAL 

Adaptar um modelo de avaliação de desempenho para quantificar a performance de 

isolantes térmicos desenvolvidospara aplicação nas subestações elétricas do Nordeste 

brasileiro. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Selecionar e adaptar o modelo de avaliação de desempenho; 
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− Identificar e descrever os isolantes térmicos desenvolvidos a partir de 

materiais nãoconvencionais; 

− Definir e mensurar os indicadores de desempenho; 

− Analisar e classificar os produtos conforme o seu desempenho. 

 

 

1.4 Limitações do trabalho 

 

 

Os isolantes térmicos, a serem empregados futuramente como revestimento nas 

edificações das subestações elétricas da CHESF, serão desenvolvidos e testados em 

laboratório. Assim, não será possível mensurar o custo de sua aplicação, enquanto que o 

custo de produção será estimado através de simulação. 

O desenvolvimento dos isolantes térmicos apenas em laboratório também 

compromete a perspectiva de processo da avaliação de desempenho, uma vez que só é 

possível fazer análise de alguns indicadores através de simulação. 

 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

 

Esta dissertação está estruturada em três partes: 

− Capítulo 1 – Introdução: apresenta o problema, descreve os objetivos, 

justificativa e aspectos que envolvem a medição de desempenho 

aplicada na avaliação de novos produtos. 

− Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: apresenta levantamento 

bibliográfico sobre avaliação de desempenho, subestações elétricas e 

conforto térmico. 

− Capítulo 3 – Metodologia: apresenta a classificação da pesquisa, bem 

como o roteiro que será utilizado para atingir o objetivo geral. 
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− Capítulo 4 – Resultados e Discussões: apresenta a aplicação da pesquisa 

e discussões sobre os resultados obtidos. 

− Capítulo 5 – Conclusão: apresenta a análise e classificação dos produtos 

de acordo com a avaliação de desempenho proposta. 

− Referências Bibliográficas. 

− Anexos. 
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CAPÍTULO 2: Revisão Bibliográfica 

 
Neste capítulo se propõe realizar uma revisão teórica sobre os temas considerados 

relevantes para o alcance do objetivo geral da pesquisa, buscando-se um referencial 

científico que dará suporte ao desenvolvimento do trabalho.Este capítulo ésubdivido em 

três tópicos, os quais abordam diferentes temas de interesse do trabalho. São eles:sistemas 

de avaliação de desempenho, quepretendeverificar na literatura existente modelos que 

possam ser utilizados na resolução do problema de pesquisa; subestações elétricas,que 

espera proporcionar uma visão geral sobre o setor de aplicação; e, por fim, conforto 

térmico, que pretende explicar os mecanismos de troca de calor, as características que 

influenciam o conforto térmico em uma edificação, a influência dos isolamentos térmicos 

no comportamento térmico de edificações, ou seja, proporcionar uma visão do problema de 

conforto térmico enfrentado pelaCHESF em suas subestações. 

 

 

2.1 Avaliação de desempenho  

 

 

Considera-se que a estratégia é responsável pela transformação da teoria da 

empresaem seu desempenho, possibilitando a mesma o alcance dosresultados esperados 

em um ambiente não previsível. Entretanto, a realizaçãoda estratégia é tão ou mais 

importante quantoàqualidade da própria estratégia em si.Portanto, o desafionão 

estálimitado apenas à formulação da estratégia, mas principalmente a sua execução e 

respectivamensuração (GODINI, 2007). 

Ainda segundo o mesmo autor,os sistemas de medição de desempenho serão 

satisfatórios se tiverem a capacidade de expor como as ações organizacionais estão 

alinhadas com as estratégias e com os objetivos da organização.Neely et al.(1995), Norton 

& Kaplan (2000) eO’Maraet al. (1998) também ressaltam a necessidade dos sistemas de 

medição de desempenho estarem alinhados com os planos estratégicosou com os fatores 

críticos de sucessos da empresa. 

Para Dutra (2003), avaliar o desempenho organizacional pode ser considerado um 

processo para identificar os aspectos considerados importantes no contexto organizacional, 
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avaliar estes aspectos, visualizar o desempenho organizacional e promover ações de 

melhoria. 

Para Marelli (2005) um sistema de avaliação de desempenho é um conjunto de 

métricas e processos empregados na sua obtenção, utilizados para quantificar a eficiência e 

a eficácia. 

Considerando-se a visão de Dutra (2003), Godini (2007), Marelli (2005),Neely et 

al.(1995), Norton & Kaplan (2000) eO’Mara et al. (1998) sobre os sistemas de avaliação 

de desempenho, identifica-se que o objetivo principaldesses sistemas é auxiliar a empresa 

na melhoria de suas atividades, utilizando para issoindicadores alinhados aos objetivos 

estratégicos da empresa. Os indicadores também devem ser realizados de forma periódica 

para possibilitar o acompanhamento daevolução no sentido de atingir os objetivos. 

As medidas de desempenho financeiras não trazem informações de fatores que 

proporcionem um aumentona participação do mercado e no lucro da organização. Além 

disso, essas medidastambém são criticadas por terem características como: focalização e 

dificuldade de integração aos processos da organização,pois as empresas precisam de 

medidas de desempenho preditivas, ou seja, indicadores que sinalizem o que vai acontecer 

no futuro, e que estejam alinhadas aos objetivos da organização (COBRA, 2006; 

HRONEC, 1994; PETRI, 2005). 

Neely et al.(1995), considerando que apenas indicadores tradicionais não são 

suficientes para explicitar a realidade da empresa,propõe uma análise de medição de 

desempenho em três níveis: os indicadores de desempenho individuais, um sistema de 

medição de desempenho e como este sistema se relaciona com o ambiente. 

Kaplan e Norton (2000) ressaltam que, num sistema de avaliação de desempenho, 

devem-se equilibrar medidas financeiras e não-financeiras, pois somente medidas 

financeiras são inadequadas para monitorar e avaliar ocaminho que as empresas modernas 

necessitam para impulsionar o desempenhofuturo, investindo em clientes, fornecedores, 

funcionários, processos, tecnologia eem inovação. 

A definição dos indicadores de desempenho para avaliar a implementação de 

estratégias propicia elementos para gerenciar,baseando-se em fatos, o progresso da mesma. 

A tomada de decisão é facilitada pelas medições de progresso dos indicadores 

individualizados de cada estratégia, enquanto a utilização de indicadores integradores, para 

mensurar o sucesso de agrupamentos de estratégias,gera uma visão sintética para a direção 

da organização (FNQ 2006; FNQ, 2008; FNQ 2009). 
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Hronec (1994) afirma existir uma ligação muito forte entre a missão de uma 

organização e as medidas de desempenho. No processo de estabelecimento de métricas de 

desempenho, acomplexidade encontra-se na seleção da medida que melhor possa traduzir 

como está indo odesempenho de uma empresa. As medidas de desempenho são, portanto, 

fundamentais em um sistema de avaliação (GODINI, 2007). Esse termo,medidas de 

desempenho ou indicadores de desempenho, é definido diferentemente por vários autores. 

Entretanto,essas definições se complementam para realçar as diferentes visões que podem 

ser lançadas a cerca do mesmo assunto. Em seguida destacam-sealgumas definições: 

“É por meio de indicadores de desempenho que se operacionaliza a medição e se 

quantifica o desempenho do objeto em estudo.” (SILUK, 2007). 

“Medidas de desempenho podem ser definidas como métricas usadas para 

quantificar a eficiência e a eficácia de ações.” (CORRÊA e CORRÊA, 2006).  

“Medida de desempenho é o processo de quantificar a ação, no qual medida 

significa o processo de quantificação, e o desempenho da produção é presumido como 

derivado de ações tomadas por sua administração.” (NEELY,1994). 

“São sinais vitais da organização, ou é a quantificação de quão bem as atividades 

dentro de um processo ou de seu output atingem a meta específica”. (HRONEC, 1994). 

“O indicador de desempenho é o resultado da convergência de uma ou mais 

medidas que torna possível a compreensão do comportamento do objeto que se quer 

avaliar a partir dos limites estabelecidos (referências ou metas).” (OLIVEIRA et al., 2007). 

Os indicadores de desempenho precisam ser capazes de gerar informações 

adequadas para o administrador. As informações do objeto quepressupõem 

representardevemser as mais fidedignas e representativas possíveis. Deste modo, os 

indicadores precisam estar inseridos dentrode um sistema de medição que os reconheça, 

compreenda, organize e oslegitime (GODINI, 2007). 

A avaliação de desempenho é uma função essencial do gerenciamento porque é 

impossível gerenciar efetivamente sem utilizar algum processo de medição de desempenho 

organizacional (DUTRA, 2003). 

Porém, é necessário ponderar que asmedidas de desempenho quando consideradas 

isoladamente têm pouca eficáciana medição do desempenho dos resultados da organização. 

Logo, faz-se necessáriocriar uma estrutura dessas medidas projetadas para atender as 

características de cadaorganização, especialmente quanto àestratégia adotada (GODINI, 

2007). 
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Um sistema de indicadores deve ser estruturado para fornecer informações claras e 

concisas, adequadas ao usuário das mesmas (MAFRA, 1999). O sistema de avaliação de 

desempenho é essencial para a gestão de operações porque faz parte do ciclo de 

planejamento e controle, e ele influencia o comportamento das pessoas e dos sistemas de 

operações(CORRÊA e CORRÊA, 2006;TAKASHINA e FLORES,1999).Essa visão é 

compartilhada pelo autor Hronec, conforme pode-se constatar na sua afirmação. 

“Medidas de desempenho do processo monitoram as 
atividades de um processo e motivam as pessoas 
participantes. Elas controlam o processo, possibilitando a 
revisão e a resolução de problemas, como por exemplo, 
tempo de setup, número de habilidades, tempo do ciclo, 
tempo de resposta ao cliente”. (Hronec, 1994). 
 

O’Mara et al.(1998) também afirmam que um sistema de medição de desempenho 

não apenas fornece dados necessários para a gerência controlar as várias atividades da 

empresa, mas também influenciam as decisões e o comportamento organizacional. Essa 

influência não serviria,necessariamente, como motivação para as pessoas, pois quando mal 

estruturado ou gerenciado, um sistema de medição poderia desmotivar ou incentivar 

comportamentos incoerentes com os objetivos da empresa. 

A organização precisa dispor de sistemas estruturados de informação adequados ao 

seu negócio e desenvolver formas de obtenção e uso sistemático de informações 

comparativas para possibilitarque o processo de tomada de decisões seja eficaz, e a 

introdução de melhorias e inovações mais rápida (FNQ, 2009). 

O processo de tomada de decisão envolve conhecer com precisão os fatores 

relacionados à questão, domínio dos fatos e dados. A empresa deve dispor de um sistema 

de medição que possibilite o acompanhamento dos fatos e da medição de resultados mais 

relevantes ao seu negócio, ou seja, ela deve dispor de meios para que os administradores 

exerçam, com maior consciência e objetividade, a tomada de decisão, no sentido do 

binômio lucro-continuidade operacional (MAFRA, 1999). 

As métricas ou indicadores que compõem os sistemas de avaliação de desempenho 

são resultados de um processodenominado medição. As características qualitativas do 

indicador são oriundas do resultado da escolha adequada da métrica e sua correlação com o 

objetivo e a capacidade do processo de medição (MARELLI, 2005). Hronec (1994) 

considera que a quantificação de algo exige a determinação de dimensões, valores e 

capacidades, e ainda que a medição deve ser confiável e uniforme, baseando-se em fatos. 
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O processo de formulação de uma medida de desempenho deve considerar: a 

definição do título da medida de desempenho, a fórmula de cálculo do índice e a 

freqüência que a coleta deve ser feita, a compilação e disseminação dos índices para a 

organização, a determinação da fonte dos dados, que deve ser fidedigna. Ressalta-seainda a 

importância de identificar a finalidade da medida de desempenho e quem irá utilizá-la 

(NEELY et al., 1995, MARTINS, 2002; ATTADIA E MARTINS, 2003). 

Godini (2007) afirma que “todo processo a ser medido precisa ter metas e/ou 

padrões de desempenho definidos, com o objetivo de apontar ou orientar esforços.” Metas 

de desempenho podem ser estabelecidas para se obter resultado (desempenho global), 

saídas de processo (produto e/ou serviço) e subprocessos que produzem a saída. 

Para aquele autor, essas metas de desempenho devem caracterizar-se pelos 

seguintes aspectos: atingíveis, economicamente viáveis, aplicáveis, consistentes, 

abrangentes, compreensíveis, mensuráveis, estáveis para prover um grau de 

previsibilidade, adaptáveis de modo que elementos possam ser mudados ou adicionados, 

legítimas, equitativase focalizadas nos stakeholders, ou seja, focalizadas em todas as 

pessoas ou empresas que, de alguma maneira, influenciam ou são influenciadas pelas ações 

de uma organização como, por exemplo, clientes, fornecedores, funcionários, acionistas, 

sociedade. 

Para Popadiuk et al. (2006) as medidas de desempenho são consideradas como 

instrumentos de planejamento, gerenciamento e motivação, porque direcionam a empresa 

para os objetivos, organizam ações e conferem visibilidade aos resultados alcançados. 

Assim sendo, eles afirmam que as medidas de desempenho devem ser analisadas para 

permitir o alcance de conclusões relevantes e oapoio à tomada de decisão nos diversos 

níveis da organização. Através das medidas de desempenho tambémse identifica 

tendências, projeções ese estabelece relações de causa e efeito.  

Realizadas as devidas considerações iniciais sobre sistemas de avaliação e medidas 

de desempenho, na próxima seção será apresentada uma análise detalhada de alguns 

modelos de avaliação de desempenho que podem contribuir para o desenvolvimento da 

presente pesquisa. 
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2.1.1 Modelos de Avaliação de Desempenho 

 

 

Tezza et al. (2010) afirmam que a maior parte dos modelos de avaliação de 

desempenho foram desenvolvidos na década de 1990 e a partir do ano 2000 a maioria das 

publicações realizadas na área continham apenas aplicações e adaptação dos modelos 

propostos na década anterior. Essas adaptações realizadas a partir do ano 2000 tornaram os 

modelos de avaliação de desempenho cada vez mais complexos, pois os mesmos 

objetivavam, em sua grande maioria, avaliar a performance de toda uma unidade produtiva 

ou de uma cadeia suprimentos, ou seja um conjunto de unidades produtivas ligadas para 

prover o suprimento de bens e serviços até os clientes finais (SLACK et al, 2007). 

Como o objetivo dessa dissertação é adaptar um modelo de avaliação de 

desempenho para analisar a performance de novos produtos, optou-se por analisar os 

modelos de desempenho desenvolvidos originalmente na década de 1990 e que se 

adequassem com alguns requisitos descritos a seguir.  

Dutra e Ensslin (2005) e Petri (2005) realizaram um levantamento sobre as 

abordagens de avaliação de desempenho mais encontradas na literatura, identificando os 

aspectos básicos e o tipo de contexto de cada uma dessas metodologias.  

Realizou-se a seleção de metodologias de avaliação de desempenho para serem 

estudadas com base em características de interesse como o tipo de contexto ser micro, ou 

seja, considerar apenas uma área ou contextos específicos na organização;ou flexível, que 

atende tanto a organização como um todo quanto uma área especifica da organização; e os 

aspectos básicos serem coerentes para atender ao objeto de análise. 

O quadro3 apresenta as metodologias de avaliação de desempenho selecionadas 

para serem analisadas na presente pesquisa e em seguida apresenta-se o objetivo e a 

metodologia utilizada por cada um desses modelos. 
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Período Abordagens Autores / 
Entidades Aspectos básicos Tipo de 

contexto 
1989 Matriz de Medição 

de Desempenho  
Keegan; Eiler; & 
Jones  

Interrelações entre ambiente 
(interno e externo) e custos  

Micro 

1990 SMART- 
Performance 
Pyramid  

Mcnair, Lynch & 
Cross  

Reorientação do sistema de 
medição de custo para 
processos  

Micro 

1992 Três Níveis do 
Desempenho  

Rummler & 
Brache  

Matriz entre níveis X 
necessidades de desempenho  

Micro 

1994 Modelo de 
avaliação de 
desempenho de 
Quantum  

Hronec  Considera três famílias de 
medidas  

Micro 

1996 Indicadores da 
qualidade e do 
desempenho 

Takashina e 
Flores 

Apresenta uma prática de 
gestão baseada em fatos e 
dados orientada para os 
resultados. 

Micro 

1997 Balanced 
Scorecard 

Kaplan e Norton Apresenta um sistema de 
avaliação de desempenho 
para uma organização. 

Macro 

Quadro 3 – Abordagens de Avaliação de Desempenho Fonte: Adaptado de Dutra e Ensslin (2005) e Petri 
(2005) 

 

 

2.1.1.1Matriz de Medição de Desempenho 

 

 

Segundo Martins (1999) e Cobra (2006), a matriz de medição de desempenho foi 

desenvolvida por Keegan,Eiler e Jones em 1989,baseada no conceito de equilíbrio entre 

medidas financeiras e não-financeiras. Assim, este modelo incorpora os custos, não custo, 

fatores externos e internos que influenciam no desempenho organizacional.Contudo,o 

relacionamento entre estas categorias não são explicitamente descritos, sendo este um dos 

pontos fracos da matriz. 

Martins (1999) afirma que, para Keegan et al.(1989), as medidas de desempenho 

devem atender a três premissas:  

− ser derivada da estratégia, hierárquica e integrada através das funções da 

empresa; 

− suportar um ambiente multidimensional, em relação às medidas de custo 

e não custo e aos ambientes externo e interno; e 

− ser baseada no perfeito entendimento do comportamento e 

relacionamento dos custos. 



 

A Matriz de Medição de Desempenho 

medidoatravés deindicadores

aspecto, apreciando os aspectos internos e externos

 

Figura 1 – Matriz de Medição de Desempenho. 

 

A matriz de medição de desempenho 

quatro categorias do modelo

que serão responsáveis por 

Martins (1999) considera

empresa a atingir seusobjetivos

verticalmente nos níveis hierárquicos e que integrem horizontalmente asfunções da 

empresa. Ele afirma ainda 

desempenho responsáveis pela integração horizontal

não propõem nenhuma solução.

Para Neely (2002), este modelo é uma estrutura simples e embora a matriz proposta 

não seja capaz de refletir todos os atributos das medidas de desempenho, que estão cada 

vez mais sendo considerados necessários, ela é ca

desempenho. 

 

 

 

Matriz de Medição de Desempenho (figura 1) indica que o desempenho seja 

medidoatravés deindicadores que contemplem custo eindicadores que não 

os aspectos internos e externos (HORA, 2007).  

 
Matriz de Medição de Desempenho. Fonte: Keegan et al. 1989 apud Martins, 1999.

matriz de medição de desempenho apresentada na figura 1

quatro categorias do modelo e em cada uma delas existem alguns exemplos de indicadores

áveis por traduzir o desempenho da organizaçãoem cada

considera que esse sistema de medição de desempenho 

objetivos, se possuir medidas de desempen

verticalmente nos níveis hierárquicos e que integrem horizontalmente asfunções da 

ainda que Keegan et al.(1989) consideram que 

desempenho responsáveis pela integração horizontal são as maisproblemáticas

solução. 

Para Neely (2002), este modelo é uma estrutura simples e embora a matriz proposta 

não seja capaz de refletir todos os atributos das medidas de desempenho, que estão cada 

vez mais sendo considerados necessários, ela é capaz de acomodar qualquer medida de
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que o desempenho seja 

que não considerem esse 

ud Martins, 1999. 

na figura 1 é composta pelas 

alguns exemplos de indicadores 

em cada categoria. 

sistema de medição de desempenho auxiliará a 

medidas de desempenhodesdobradas 

verticalmente nos níveis hierárquicos e que integrem horizontalmente asfunções da 

consideram que as medidas de 

maisproblemáticas, no entanto, 

Para Neely (2002), este modelo é uma estrutura simples e embora a matriz proposta 

não seja capaz de refletir todos os atributos das medidas de desempenho, que estão cada 

paz de acomodar qualquer medida de 



 

2.1.1.2 SMART- Performance Pyramid

 

 

A abordagem SMART tem como objetivo principal a busca pela identificação e 

manutenção do sucesso da organização. Martins (1999) afirma que

al.(1990:30),esse objetivo é alcançado através da modificação na orientação do sistema de 

avaliação de desempenho e de ras

direcionamento para a melhoria de processo.

realizada considerando-se apenas os dados da contabi

Para Hora (2007),Martins (1999)

foi desenvolvida com base nos conceitos de Gestão pela Qualidade Total, Engenharia 

Industrial e Custeio Baseado em Atividades 

mudança de orientação. 

 

Figura 2 – Performance Pyramid. Fonte: Cross & Lynch, 1990 

 

A Performance Pyramid (figura 2) classifica as medidas de desempenho em dois 

grupos: medidas da eficiência interna, ou seja, medidas financeiras para quantificar as 

atividades e departamentos e medidas físicas para quantificar as operações; e medidas de 

eficácia externa, isto é, medidas de efetividade externa em termos de mercado. Para 

possibilitar a análise e identificação de 

imprescindível a apresentação conjunta de todas as medidas de um mesmo nível 

hierárquico (HORA, 2007; KIPPENBERGER, 1996; MARTINS, 1999; PETRI, 2005).

Silva (2006) afirma que o 

− definição da visão corporativa

Performance Pyramid 

A abordagem SMART tem como objetivo principal a busca pela identificação e 

nção do sucesso da organização. Martins (1999) afirma que

esse objetivo é alcançado através da modificação na orientação do sistema de 

o de desempenho e de rastreamento dos custos incorridos para suporte de 

direcionamento para a melhoria de processo.Entretanto, esta modificação é difícil de ser 

se apenas os dados da contabilidade tradicional. 

Martins (1999) e Silva (2006)a Performance Pyramid

foi desenvolvida com base nos conceitos de Gestão pela Qualidade Total, Engenharia 

Industrial e Custeio Baseado em Atividades no intuito de implementar

Performance Pyramid. Fonte: Cross & Lynch, 1990 apud Martins, 1999. 

A Performance Pyramid (figura 2) classifica as medidas de desempenho em dois 

grupos: medidas da eficiência interna, ou seja, medidas financeiras para quantificar as 

atividades e departamentos e medidas físicas para quantificar as operações; e medidas de 

icácia externa, isto é, medidas de efetividade externa em termos de mercado. Para 

possibilitar a análise e identificação de trade-offs entre as medidas de

imprescindível a apresentação conjunta de todas as medidas de um mesmo nível 

(HORA, 2007; KIPPENBERGER, 1996; MARTINS, 1999; PETRI, 2005).

Silva (2006) afirma que o modelo SMART (figura 2) consiste nas seguintes etapas:

definição da visão corporativa; 
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A abordagem SMART tem como objetivo principal a busca pela identificação e 

nção do sucesso da organização. Martins (1999) afirma que, para McNair et 

esse objetivo é alcançado através da modificação na orientação do sistema de 

treamento dos custos incorridos para suporte de 

nto, esta modificação é difícil de ser 

 

Performance Pyramid(figura 2) 

foi desenvolvida com base nos conceitos de Gestão pela Qualidade Total, Engenharia 

no intuito de implementar esta teoria de 

 
Martins, 1999.  

A Performance Pyramid (figura 2) classifica as medidas de desempenho em dois 

grupos: medidas da eficiência interna, ou seja, medidas financeiras para quantificar as 

atividades e departamentos e medidas físicas para quantificar as operações; e medidas de 

icácia externa, isto é, medidas de efetividade externa em termos de mercado. Para 

entre as medidas dedesempenho é 

imprescindível a apresentação conjunta de todas as medidas de um mesmo nível 

(HORA, 2007; KIPPENBERGER, 1996; MARTINS, 1999; PETRI, 2005). 

(figura 2) consiste nas seguintes etapas: 
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− desdobramento dessa visão através de medidas de mercado e financeiras 

para as unidades de negócio; 

− desdobramento para os processos, das medidas financeiras e de 

mercados das unidades de negócios, através das medidas de satisfação 

do cliente, flexibilidade, produtividade; 

− desdobramento para os departamentos e centros de trabalho, das 

medidas de processo (medidas de satisfação do cliente, flexibilidade e 

produtividade), através das medidas de qualidade, entrega, tempo de 

ciclo e perda; 

− iniciar as medições e as emissões de relatórios correspondentes; 

− avaliar as medições obtidas em relação às metas estabelecidas; 

− analisar e melhorar continuamente as medições de desempenho. 

A determinação das medidas de desempenho é uma etapa crítica, pois essas 

medidas precisam, necessariamente, ter uma relação de causa e efeito válida com os 

objetivos estratégicos da organização para promoverem atitudes coerentes nas atividades 

do cotidiano da empresa (MARTINS, 1999). 

Cross e Lynch (1990), segundo Martins (1999), Petri, 2005 e Silva (2006), afirmam 

que o modelo SMART busca disseminar a visão corporativa para todas as áreas de trabalho 

da empresa através de objetivos financeiros e de mercado; este modelo procura integrar as 

estações de trabalho para capacitá-las a administrar suas medidas de desempenho, que, por 

sua vez, são responsáveis pelo sustentoda visão corporativa. 

  



 

2.1.1.3Três Níveis do Desempenho 

 

 

O modelo dos três níveis de desempenho 

prevenção de problemas e o aperfeiçoamento contí

níveis de organização, processo e trabalho/

objetivos estratégicos, a estrutura da organização, o emprego dos recursos e as medidas em 

nível de organização. O nível de processo contempla os processos existentes, o fluxo do 

trabalho e os produtos que não ate

trabalho/executor compõe-

padrões do cargo, do feedback

QUEIROZ, 2003). 

Cada um dos níveis do modelo 

organização enfatiza seu relacionamento com o mercado. O processo propõe uma visão 

além das fronteiras funcionais que compõem o organograma, 

trabalho. O trabalho/executor destaca o fato d

produzidas por meio de processos que, por sua vez, são executados e gerenciados por 

indivíduos. Se os processos são os meios de uma organização produzir suas saídas, as 

pessoas são o meio pelo qual funciona o processo (MÜ

 

Figura 3 – Medindo os três níveis do desempenho no sistema da organização. Fonte: Rummler & Brache, 

Mafra (1999) afirma que quando uma organização funciona em conjunto, em

um dos três níveis de desempenho, as v

de organização auxiliam a identificação do que tem que ser feito (objetivos), os 

Três Níveis do Desempenho  

O modelo dos três níveis de desempenho possui como características básicas a 

blemas e o aperfeiçoamento contínuo a partir da visão da empresa nos 

níveis de organização, processo e trabalho/executor. O nível de organização contém os 

objetivos estratégicos, a estrutura da organização, o emprego dos recursos e as medidas em 

nível de organização. O nível de processo contempla os processos existentes, o fluxo do 

trabalho e os produtos que não atendem às necessidades do cliente. O nível de 

-se da contratação e promoção, das responsabilidades e dos 

feedback, das recompensas e do treinamento (

Cada um dos níveis do modelo enfatiza um aspecto diferente (figura 3). A

organização enfatiza seu relacionamento com o mercado. O processo propõe uma visão 

além das fronteiras funcionais que compõem o organograma, observando

trabalho. O trabalho/executor destaca o fato de que as saídas da organização são 

produzidas por meio de processos que, por sua vez, são executados e gerenciados por 

indivíduos. Se os processos são os meios de uma organização produzir suas saídas, as 

pessoas são o meio pelo qual funciona o processo (MÜLLER, 2003). 

Medindo os três níveis do desempenho no sistema da organização. Fonte: Rummler & Brache, 
1992 apud Müller, 2003.  

Mafra (1999) afirma que quando uma organização funciona em conjunto, em

um dos três níveis de desempenho, as variáveis do desempenho e os instrumentos do nível 

de organização auxiliam a identificação do que tem que ser feito (objetivos), os 
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possui como características básicas a 

a partir da visão da empresa nos 

executor. O nível de organização contém os 

objetivos estratégicos, a estrutura da organização, o emprego dos recursos e as medidas em 

nível de organização. O nível de processo contempla os processos existentes, o fluxo do 

ndem às necessidades do cliente. O nível de 

se da contratação e promoção, das responsabilidades e dos 

(MOREIRA, 2002; 

enfatiza um aspecto diferente (figura 3). A 

organização enfatiza seu relacionamento com o mercado. O processo propõe uma visão 

observando-se o fluxo de 

e que as saídas da organização são 

produzidas por meio de processos que, por sua vez, são executados e gerenciados por 

indivíduos. Se os processos são os meios de uma organização produzir suas saídas, as 

 
Medindo os três níveis do desempenho no sistema da organização. Fonte: Rummler & Brache, 

Mafra (1999) afirma que quando uma organização funciona em conjunto, em cada 

ariáveis do desempenho e os instrumentos do nível 

de organização auxiliam a identificação do que tem que ser feito (objetivos), os 



 

relacionamentos necessários para que isso seja feito (projeto) e as práticas que removem os 

obstáculos para que seja feito (g

O gerenciamento e o aperfeiçoamento contínuo do desempenho têm como 

instrumento principal a medição; não é possível obter o desempenho desejado sem 

medidas; e medidas erradas podem subotimizar o desempenho da organização (MAFRA, 

1999; MÜLLER, 2003). Para Müller (2003), a estrutura em três níveis do modelo 

possibilita identificar escassas e críticas medidas, sendo necessárias, para o efetivo 

gerenciamento da organização, as seguintes características:

− Medidas sólidas que 

− Um sistema de medição 

não relacionadas 

− Um processo de gestão do desempenho que converta os dados 

fornecidos pelo sistema de medição em ação inteligente.

 

Bortolanza (2005), 

este modelo é constituído por

níveis de desempenho mencionados anteriormente

fatores. Estes, denominados necessidades do desempenho, 

dos níveis de desempenho é

gerenciamento. A combinação entre os três níveis 

desempenho resulta em uma matriz que explicita nove variáveis do des

pode ser observado na figura 

Figura 4 – As nove variáveis do desempenho

relacionamentos necessários para que isso seja feito (projeto) e as práticas que removem os 

obstáculos para que seja feito (gerenciamento). 

O gerenciamento e o aperfeiçoamento contínuo do desempenho têm como 

instrumento principal a medição; não é possível obter o desempenho desejado sem 

medidas; e medidas erradas podem subotimizar o desempenho da organização (MAFRA, 

, 2003). Para Müller (2003), a estrutura em três níveis do modelo 

possibilita identificar escassas e críticas medidas, sendo necessárias, para o efetivo 

gerenciamento da organização, as seguintes características: 

Medidas sólidas que asseguremo monitoramentodas coisas certas;

Um sistema de medição de desempenho, e não uma coleção de medidas 

não relacionadas – e potencialmente contraproducentes;

Um processo de gestão do desempenho que converta os dados 

fornecidos pelo sistema de medição em ação inteligente.

2005), Mafra (1999), Moreira (2002) e Queiroz (2003) explica

ste modelo é constituído por duas dimensões. A primeira dimensão écomp

mencionados anteriormente e a segunda; compreend

denominados necessidades do desempenho, ou seja, a eficiência em cada 

dos níveis de desempenho é visualizada através dos objetivos, do projeto 

. A combinação entre os três níveis de desempenho e as três 

o resulta em uma matriz que explicita nove variáveis do des

na figura 4. 

variáveis do desempenho. Fonte: Rummler & Brache, 1992apud
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relacionamentos necessários para que isso seja feito (projeto) e as práticas que removem os 

O gerenciamento e o aperfeiçoamento contínuo do desempenho têm como 

instrumento principal a medição; não é possível obter o desempenho desejado sem 

medidas; e medidas erradas podem subotimizar o desempenho da organização (MAFRA, 

, 2003). Para Müller (2003), a estrutura em três níveis do modelo 

possibilita identificar escassas e críticas medidas, sendo necessárias, para o efetivo 

as coisas certas; 

, e não uma coleção de medidas 

e potencialmente contraproducentes; 

Um processo de gestão do desempenho que converta os dados 

fornecidos pelo sistema de medição em ação inteligente. 

Queiroz (2003) explicam que 

composta pelos três 

compreendida por três 

, a eficiência em cada um 

através dos objetivos, do projeto e do 

três necessidades do 

o resulta em uma matriz que explicita nove variáveis do desempenho, como 

 

apudQueiroz, 2003.  
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Uma visão holística do desempenho pode ser observada na figura 5, na qual são 

apresentadas as questões associadas a cada uma das nove variáveis do desempenho que 

estruturam o modelo dos três níveis de desempenho (MOREIRA, 2002; QUEIROZ, 2003). 

 

  NECESSIDADES DO DESEMPENHO 

  OBJETIVOS PROJETO GERENCIAMENTO 

N
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E
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E
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N
IZ

A
Ç

Ã
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Objetivos da Organização 
− A estratégia / direção da 

organização foi articulada e 
comunicada? 

−  Esta estratégia faz sentido, em 
termos de ameaças e 
oportunidades externas e de 
pontos fortes e fracos internos? 

− Dada as estratégias, foram 
determinadas e comunicadas as 
devidas saídas da organização, 
bem como o nível de 
desempenho esperado de cada 
saída? 

Projeto da Organização 
− Todas as funções relevantes 

estão posicionadas? 
− Existem funções 

desnecessárias? 
− O fluxo atual de entradas e 

saídas entre as funções é 
adequado? 

− A estrutura formal da 
organização apóia a 
estratégia e melhora a 
eficiência do sistema? 

Gerenciamento da Organização 
− Foram estabelecidos objetivos de 

função adequados? 
− O desempenho relevante é medido? 
− Os recursos são adequadamente 

alocados? 
− As interfaces entre as funções estão 

sendo gerenciadas? 

N
ÍV

E
L 

D
E

 
P

R
O

C
E

S
S

O
 

Objetivos do Processo 
− Os objetivos dos processos-

chave estão ligados aos 
requisitos da organização e do 
cliente? 

Projeto do Processo 
− Este é o processo mais 

eficiente/efetivo para atingir 
os Objetivos do Processo? 

Gerenciamento do Processo 
− Foram estabelecidos os devidos sub-

objetivos do processo? 
− O desempenho do processo é 

gerenciado? 
− São alocados recursos suficientes para 

cada processo? 
− As interfaces entre as etapas do 

processo estão sendo gerenciadas? 

N
ÍV

E
L 

D
E

 T
R

A
B

A
LH

O
/E

X
E

C
U

T
O

R
 

Objetivos de Trabalho/Executor 
− As saídas e os padrões de 

trabalho estão ligados aos 
requisitos do processo (os quais, 
por sua vez, estão ligados aos 
requisitos da organização e do 
cliente)? 

Projeto de 
Trabalho/Executor 

− Os requisitos do processo 
refletem-se nos devidos 
trabalhos? 

− As etapas de trabalho têm 
uma seqüência lógica? 

− Foram desenvolvidos 
procedimentos e políticas de 
apoio? 

− O ambiente de trabalho faz 
sentido em termos 
econômicos? 

Gerenciamento de Trabalho/Executor 
− Os executores compreendem os 

Objetivos de Trabalho (saídas que 
devem produzir e padrões que devem 
seguir)? 

− Os executores têm recursos 
suficientes, sinais e prioridades claras 
e um projeto de trabalho lógico? 

− Os executores são recompensados 
quando atingem os Objetivos do 
Trabalho? 

− Os executores sabem quando estão 
atingindo os Objetivos do Trabalho? 

− Os executores têm o conhecimento/ 
habilidades devidas para atingir os 
Objetivos do Trabalho? 

− Se os executores estivessem em um 
ambiente onde as cinco perguntas 
acima fossem respondidas com um 
"sim", teriam a capacidade física, 
mental e emocional para atingir os 
Objetivos do Trabalho? 

Figura 5 – As nove variáveis do desempenho com perguntas. Fonte: Rummler & Brache, 1992 apudMoreira, 
2002.  

Moreira (2002) e Queiroz (2003) afirmam que o desdobramento dos objetivos 

estratégicos em ações operacionais inicia-seno primeiro nível (organização)através da 

elaboração dos mapas de relacionamento. Um mapa de relacionamento é obtido pela 

identificação dosrelacionamentos, entradas e saídas (cliente/fornecedor), entre as funções 

daorganização.Nesse momento também deverão ser observadas as entradas ou saídas 
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inexistentes, desnecessárias ou mal direcionadas; elas são denominadas de “fios desligados 

da organização”. 

Rummler & Brache (1992), segundo Moreira (2002), explicam que com base na 

análise dos fios desligados e em conjunto com os objetivos estratégicos da organização é 

elaborado o mapa de relacionamento considerado ideal. Em seguida, realiza-se a 

identificação dos processos críticos e elabora-se o mapa de processo, o qual representará o 

quadro do estado atual no nível de processo.  

Posteriormente, realiza-se a análise de fios desligados do mapa de processo e gera-

se um mapa de processo considerado ideal. Cria-se um plano de ação, após 

acomparaçãoentre osmapas de processo atual e ideal, para permitir que a organização 

evolua (MOREIRA, 2002 e QUEIROZ, 2003). 

Osmapas de relacionamento e processo são úteis para estabelecer ou revisar a 

estrutura organizacional e entendimento dos processos. No entanto, apesardos resultados 

da aplicação desses mapas auxiliarem o entendimento da organização, ela não possibilitao 

desdobramentodo objetivo declarado (QUEIROZ, 2003). 

 

 

2.1.1.4 Modelo Quantum 

 

 

O modelo Quantum (HRONEC, 1994) almeja, principalmente, o monitoramento 

dos processos e a satisfação dos clientes por meio da medição do desempenho em três 

categorias de medidas: qualidade, tempo e custo. Os relacionamentos das categorias de 

medidas podem ser visualizados na figura 6 e podem ser descritos como: geração de valor 

para o cliente, através do relacionamento das categorias custo e qualidade; e excelência do 

serviço para o cliente, através do relacionamento entre as categorias, qualidade e tempo. 
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Figura6 – Modelo Quantum. Fonte: Hronec, 1994 

 

O desempenho quantum, defendido por Hronec (1994), “é o nível derealização que 

otimiza o valor e o serviço da organização para seus interessados:clientes, empregados, 

acionistas, ambientalistas, etc”. 

As três categorias de medidas de desempenho em que está baseado o modelo 

quantificam aspectos diferentes. São elas: 

− qualidade: mede a excelência do produto ou serviço; 

− tempo: mede a excelência do processo; 

− custo: mede o lado econômico da excelência. 

Segundo Hronec (1994), “em cada caso, a excelência é definida pelaparte 

interessada. No caso da qualidade, ela é primariamente o cliente; para o tempoela é a 

administração e, para o custo, são diversos interessados, incluindo aadministração e os 

acionistas”. A empresa pode aperfeiçoar os resultados do processo e do desempenho total, 

quando a qualidade, o tempo e o custo são focalizados simultaneamente. 

As medidas de desempenho servem para quantificar quão bem as atividades, dentro 

de um processo, ou seus resultados atingem uma meta especificada. Os benefícios gerados 

pelas medidas se devem ao fornecimento de informações que retratem, de forma fiel,o que 

está sendo realizado pelas pessoas e quais os resultados gerados por essas atividades como 

parte do todo da organização. Hronec (1994)ressalta ainda a necessidade dessas medidas 

serem desenvolvidas do nível estratégico para o operacional, e delas interligarem as 

estratégias, os recursos e processos. 

A matriz quantum de medição de desempenho (quadro 4) representa nas colunas as 

categorias de medidas de desempenho (custo, qualidade e tempo) e o relacionamento entre 

DESEMPENHO 

Valor Serviço 

Qualidade Tempo Custo 
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elas (valor e serviço); e nas linhas são representados os níveis da organização (organização, 

processo e pessoas).Essa matriz foi desenvolvida para possibilitar aos administradores o 

desenvolvimento de medidas de desempenho de forma equilibrada entre as categorias. 

 

 DESEMPENHO QUANTUM 
 Valor Serviço 
 Custo Qualidade Tempo 

Organização    

Processo    

Pessoas    
Quadro 4 – Matriz quantum de medição de desempenho. Fonte: Hronec, 1994. 
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Deve-se utilizar o processo do modelo quantum de medição de desempenho (figura 

7) para determinaras medidas de desempenho dentro das áreascompreendidas na 

matriz.Este modelo fornece uma estrutura básica para desenvolvimento, implementação e 

utilização das medições dedesempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura7 – Modelo Quantum de Medição de Desempenho. Fonte: Adaptado de Hronec, 1994 
 

Omodelo quantum de medição de desempenho (figura 7), segundo Hronec (1994), 

consiste em quatrodiferentes elementos: 
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1. Geradores: considera a liderança da empresa (responsável pelo direcionamento do 

sistema de avaliação de desempenho); os interessados (todos os envolvidos, direta 

ou indiretamente, com a empresa devem ter suas expectativas e desejos 

identificados e considerados na elaboração da estratégia) eas melhores práticas do 

ambiente (deve-se considerar também as melhores maneiras de executar os 

processos na elaboração das estratégias), ou seja, esses elementos são utilizados 

para desenvolver as estratégias focalizadas nos objetivos da empresa; 

2. Facilitadores: objetivam minimizar os impactos do processo de mudanças 

provocadas pela implementação do modelo de avaliação de desempenho, sendo a 

comunicação (troca de idéias) e o treinamento utilizados para administrar a 

intensidade do declínio do desempenho; e as recompensas e 

benchmarkingutilizados para administrar a duração do processo de mudança; 

3. Processo em si: consiste na identificação e entendimento dos processoscríticos 

para, posteriormente, estabelecer as medidas de output, no controle e 

monitoramento das atividades-chave, através da definição e implementação 

dasmedidas de processo; 

4. Melhoria contínua: implementada no modelo através dofeedback,isto é, o retorno 

de informações relativas ao desempenho do sistema, permitindo o estabelecimento 

de novas metas e ajuste da estratégia. 

Segundo Hronec (1994), “esse modelo pode ser usado em cada nível, emcada parte 

da organização. Cada área precisa de sua própria estratégia, suas própriasmetas, medidas 

de output e assim por diante”.Logo, a medição de desempenhoé um processo contínuo que 

tem como objetivo fazer com que a empresa alcance o desempenho quantum, otimizando 

seuvalor e serviço para os interessados. 

 

 

2.1.1.5Abordagem de Takashina e Flores  

 

 

Takashina e Flores (1999) afirmam que os indicadores de desempenho são 

essenciais ao planejamento porque permitem o estabelecimento de metas quantificadas e o 

seu desdobramento, e também ao controle porque os resultados apresentados através de 
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indicadores possibilitama análise crítica do desempenho, a tomada de decisão e o 

replanejamento. 

Segundo a FNQ (2006, 2008, 2009) os indicadores possuem aspectos ou 

características que os tornam cada vez mais fundamentais na gestão das organizações. Tais 

aspectos ou características são enumerados a seguir: 

− Indicadores são definidos de modo a viabilizar a tradução das 

necessidades e expectativas dos clientes. 

− Indicadores possibilitam o desdobramentodas metas na estrutura 

organizacional, assegurando que as melhorias locais obtidas estarão 

contribuindo também com os objetivos globais da organização. 

− Indicadores são associados às áreas da organização com resultados de 

maior impacto para possibilitar a análise crítica, a tomada de decisão e o 

replanejamento. 

− Indicadores incentivam a melhoria contínua, incremental ou 

revolucionária, da organização. 

− Indicadores fundamentam argumentos utilizados nas tomadas de 

decisões, pois são evidências parciais de uma análise de processo. 

Essa abordagem indica a identificação, através dos clientes, das características da 

qualidade do produto mais importantes; posteriormente, o desdobramento dessas 

características para dentro do processo e, por fim, a importância relativa dessas 

características para os clientes. 

Takashina e Flores (1999) diferenciam os seguintes conceitos: características da 

qualidade do produto – algo que distingue o produto para o cliente; características do 

desempenho do produto – algo que distingue o produto para atender as características da 

qualidade deste; características do desempenho do processo – algo que distingue o 

processo para atender as características do desempenho do produto. 

Esses autores conceituam indicadores como formas de representação quantificáveis 

das características dos produtos e processos, que são utilizados pela organização para 

controlar e melhorar a qualidade e o desempenho daqueles. Eles classificam os indicadores 

em dois tipos: 

− Indicadores de qualidade –representam as características da qualidade do 

produto julgadas pelo cliente. 
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− Indicadores de desempenho – representam as características dos 

produtos e processos que foram desdobradas a partir das características 

da qualidade. 

Para os autores citados anteriormente, a gestão dos indicadores deve envolver a 

definição das características dos produtos/serviços e do processo; o estabelecimento dos 

indicadores e suas respectivas metas, a definição da metodologia de medição e 

interpretação do desempenho; a medição, a análise e a utilização das informações geradas; 

a verificação da eficácia do processo de gestão e sua correção quando necessário. 

 

 

2.1.1.6Balanced Scorecard- BSC 

 

 

Kaplan e Norton (1997) propõem um modelo de avaliação de desempenho que 

objetiva medir a performance da organização, através de um conjunto de indicadores que 

traduzam diversas perspectivas do desempenho considerando-se as estratégias da 

organização. Este modelo é baseado em quatro perspectivas que devem orientar a seleção 

de indicadores de desempenho para a organização. 

Para Kaplan e Norton (1997) o BSC supera a visão tradicional de utilizar apenas 

medidas financeiras, criando também medidas que avaliem as perspectivas de clientes, 

processos internos e aprendizado e crescimento. A seguir serão apresentadas as 

perspectivas do BSC: 

− Perspectiva financeira: as medidas de desempenho presentes nessa 

perspectiva definem o desempenho financeiro da estratégia e são a base 

para os objetivos e medidas das outras perspectivas. Essas medidas 

diferempara cada organização, dependendo da área de atuação, 

características específicas e do estágio em que a organização se encontra 

(KAPLAN e NORTON, 1997; MOÇO, 2007). 

Kaplan e Norton (1997) classificam o estágio das organizações em três 

níveis: 

1. Crescimento: organizações em estágios iniciais de vida, as quais 

possuem produtos e serviços com grande potencial de crescimento. 

2. Sustentação: organizações consideradas estabelecidas. 
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3. Colheita: organizações consideradas maduras, ou seja, aquelas que já 

passaram pelas fazes anteriores. 

− Perspectiva clientes:os clientes são todas as pessoas físicas ou jurídicas 

que uma organização serve (KAPLAN E NORTON, 1997). Essa 

perspectiva proporciona a organização o alinhamento de suas 

competências em relação às necessidades dos clientes, utilizando 

medidas de desempenho específicas em segmentos específicos de 

clientes, considerando a estratégia da organização. 

A perspectiva de cliente possibilita a articulação de estratégias de cliente e 

mercados para aumentar os lucros futuros. Os indicadores utilizados 

normalmente são classificados em quatro categorias: tempo, qualidade, 

desempenho e serviço (KAPLAN E NORTON, 1997, SILVA, 2006) 

− Perspectiva dos processos internos: nesta perspectiva busca-se 

identificar e aperfeiçoar os processos que são determinantes para 

alcançar a satisfação dos clientes (KAPLAN e NORTON, 1997; MOÇO, 

2007).  

As organizações de um modo geral criam uma seqüência de processos, que 

geralmente inicia-se com a identificação das demandas e encerra-se com a 

entrega do produto final ( MOÇO, 2007). Kaplan e Norton (1997) entendem 

que estes processos formam uma cadeia de geração de valor, a qual é 

composta dos seguintes processos: processo de inovação, busca identificar 

as novas necessidades dos clientes e criar produtos ou serviços capazes de 

satisfazê-las; processo de operação, responsável pela fabricação efetiva dos 

produtos e serviços; processo de pós-venda, responsável pela entrega do 

produto ou serviço. 

− Perspectiva do aprendizado e crescimento:busca identificar a 

infraestrutura necessária para a empresa conseguir crescer e obter 

melhorias a longo prazo (KAPLAN E NORTON, 1997). Para Moço 

(2007) o processo de inovação impõe a necessidade que as empresas se 

preparem para o futuro crescimento, pois as capacidades atuais da 

organização não garantem os know how necessário para atingir um 

desempenho inovador. Para Kaplan e Norton (1997) isso é obtido 
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através de investimento em capacitação de funcionários, 

aperfeiçoamento dos sistemas de informação e alinhamento de processos 

e rotinas organizacionais. 

Paraorientar o processo de montagem das perspectivas, Kaplan eNorton (1997) 

sugerem que sejam utilizadas as seguintes perguntas: 

− Perspectiva Financeira: “para sermos bem-sucedidosfinanceiramente, 

como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas?”; 

− Perspectiva dos Clientes: “para alcançarmos nossavisão, como 

deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?”; 

− Perspectiva dos Processos Internos: “parasatisfazermos nossos acionistas 

e clientes, em que processo de negóciosdevemos alcançar a 

excelência?”; 

− Perspectiva do Aprendizado e Crescimento:“para alcançarmos nossa 

visão, como sustentaremos nossa capacidade demudar e melhorar?”. 

A interrelação entre as perspectivas não é determinada com base em relações de 

causa e efeito. A ênfase na construção dessas relações de causa e efeito proporciona 

umraciocínio sistêmico dinâmico, permitindo aos indivíduos daorganização 

compreenderemo funcionamento da organização, como o seu papel influencia o papelde 

outras pessoas e facilitar a definição dos vetores de desempenho e as iniciativascorrelatas, 

as quais medem e alimentam as mudanças. 

Como os objetivos financeiros servem de foco para as demais perspectivas do BSC, 

deve-se determinar as medida destasproporcionando uma relação de causa e efeito que 

proporcionem amelhoria do desempenho financeiro. Contudo, as medidas da 

perspectivafinanceira também devem sinalizar os resultados de ações executadas 

nasdemais perspectivas. 

O quadro 5 destaca as categorias de medidas e os níveis de atuação em que estas 

devem ser estabelecidas segundo cada um dos modelos estudados, bem como, as principais 

características de aplicabilidade e não aplicabilidade do modelo ao objeto de avaliação 

desta pesquisa. 
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MODELO 
CATEGORIA DE 

MEDIDA 

NÍVEL DE 
ATUAÇÃO 

DA MEDIDA 

APLICABILIDADE DO 
MODELO AO OBJETO DE 

AVALIAÇÃO DA PESQUISA 

NÃO APLICABILIDADE DO 
MODELO AO OBJETO DE 

AVALIAÇÃO DA PESQUISA 

JUSTIFICATIVA DA NÃO 
APLICABILIDADE DO MODELO 

Matriz de 
Medição de 
Desempenho 

Custo interno 
Não custo interno 
Custo externo 
Não custo externo 

Organizacional Estrutura simples. 

Capacidade de acomodar 
qualquer medida de 
desempenho. 

Considera aspectos externos à 
organização. 

Nível de atuação de medida 
inadequado ao objeto desta avaliação. 

Categorias de medidas generalistas. 

As categorias de medidas externas e o 
nível de atuação de medida são 
inadequados porque os produtos serão 
desenvolvidos apenas em laboratório. 

O modelo não estaria bem estruturado 
com apenas duas categorias de medidas. 

 

SMART- 
Performance 
Pyramid 

Mercado e finanças Unidade de 
negócio 

Estrutura de medição bem 
definida. 

Considera aspectos externos à 
organização. 

Níveis de atuação de medida 
inadequados ao objeto desta 
avaliação. 

Categorias de medidas inadequadas 
ao objeto de avaliação da pesquisa. 

As categorias de medidas externas e os 
níveis de atuação de medida são 
inadequados porque os produtos serão 
desenvolvidos apenas em laboratório. 

As categorias de medida não se 
adequam aos aspectos que devem ser 
avaliados em um isolante térmico. 

Satisfação do 
cliente, 
flexibilidade e 
produtividade 

Sistemas de 
operação dos 
negócios 

Qualidade, entrega, 
tempo de ciclo e 
perda 

Departamentos 
e centros de 
trabalho 
 

Três Níveis 
do 
Desempenho 

Objetivos 
Projeto 
Gerenciamento 

Organizacional 
Processo 
Trabalho/execu
tor 

Estrutura de medição bem 
definida. 

Proporciona o entendimento do 
processo. 

Alguns níveis de atuação de medida 
inadequados ao objeto desta 
avaliação. 

Categorias de medidas inadequadas 
ao objeto de avaliação da pesquisa. 

Os níveis de atuação de medida são 
inadequados porque os produtos serão 
desenvolvidos apenas em laboratório. 

As categorias de medida não se 
adequam aos aspectos que devem ser 
avaliados em um isolante térmico. 

 

Modelo 
Quantum 

Qualidade 
Custo 
Tempo 

Organização 
Processo 
Pessoas 

Estrutura de medição bem 
definida. 

Viabilidade de aplicação das 
categorias de medidas no objeto 
de avaliação da pesquisa. 

 

Alguns níveis de atuação de medida 
inadequados ao objeto desta 
avaliação. 

Os níveis de atuação de medida são 
inadequados porque os produtos serão 
desenvolvidos apenas em laboratório. 
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MODELO 
CATEGORIA DE 
MEDIDA 

NÍVEL DE 
ATUAÇÃO 

DA MEDIDA 

APLICABILIDADE DO 
MODELO AO OBJETO DE 

AVALIAÇÃO DA PESQUISA 

NÃO APLICABILIDADE DO 
MODELO AO OBJETO DE 

AVALIAÇÃO DA PESQUISA 

JUSTIFICATIVA DA NÃO 
APLICABILIDADE DO MODELO 

Abordagem 
de 
Takashina e 
Flores 

Qualidade 
Desempenho  

Produto 
Processo 

Estrutura simples. 

Níveis de atuação de medidas 
adequados ao objeto de 
avaliação da pesquisa. 

 

Categorias de medidas generalistas. O modelo não estaria bem estruturado 
com apenas duas categorias de medidas. 

Balanced 
Scorecard 

Financeira 
Processo interno 
Clientes 
Aprendizagem e 
crescimento 

Organizacional Estrutura de medição bem 
definida. 

 

Níveis de atuação de medida 
inadequados ao objeto desta 
avaliação. 
Categorias de medidas generalistas. 
 

As categorias de medidas externas e os 
níveis de atuação de medida são 
inadequados porque os produtos serão 
desenvolvidos apenas em laboratório. 

As categorias de medida não se 
adequam aos aspectos que devem ser 
avaliados em um isolante térmico. 

Quadro 5 – Resumo dos modelos de avaliação de desempenho apresentados. Fonte: Pesquisa direta, 2009. 
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Em seguida, será caracterizado o setor de aplicação da metodologia de avaliação de 

desempenho e, posteriormente, os aspectos envolvidos no controle térmico de edificações. 

Esses temas são essenciais para o entendimento do problema de decisão enfrentado pela 

CHESF, bem como para a compreensão do objeto de avaliação que se pretende avaliar. 

 

 

2.2OSetor Elétrico Brasileiro 

 

 

A indústria da energia faz parte de uma cadeia econômica que se inicia com a 

exploração de recursos naturais, entre eles: água, minerais, petróleo e gás natural; e termina 

no fornecimento de um serviço público básico para a sociedade.Essa indústria é dividida 

entre os setores de petróleo, gás natural e energia elétrica, todavia, as atividades possuem 

áreas comuns apenas quanto à geração de eletricidade(ATLAS, 2008). 

A energia é considerada um fator determinante para o desenvolvimento econômico 

e social de um país, pois fornece apoio mecânico, térmico e elétrico às atividades humanas. 

O consumo de energia é considerado um dos principais indicadores do desenvolvimento 

econômico e do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade, poisreflete o ritmo de 

atividade nos setores industrial, comercial e serviços, bem como a capacidade da 

população para adquirir produtos e serviços tecnologicamente avançados. 

A energia elétrica é um dos serviços mais universalizado de todos os segmentos da 

infra-estrutura do Brasil. Os locais não atendidos por este serviço estão diretamente 

relacionadosàs dificuldades físicas ou econômicas para extensão da rede elétrica. As cinco 

regiões geográficas do Brasil (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte) têm 

características bastante peculiares e diferenciadas, as quaisinfluenciaram e ainda 

influenciam os contornos dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia. 

ONordeste é caracterizado como uma região onde grande parte da população não tem 

acesso à rede elétrica;isto se deve, principalmente, ao grande número de habitantes com 

baixo poder aquisitivo (ATLAS, 2008). 

O modelo institucional do setor elétrico sofreu modificações com o sancionamento 

da Lei 10.848 em março de 2004, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, que estabeleceu as bases do Novo Modelo do Setor Elétrico atualmente em vigor no 

país (BRASIL, 2004). Este modelo possuiquatro pontos básicos como objetivos: o menor 
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custo possível da energia elétrica para o consumidor; a garantia do suprimento de energia; 

a garantia da estabilidade do marco regulatório para atrair investidores e a inserção social 

por meio do setor elétrico. 

O Ministério de Minas e Energia publicou, em 2002, o Plano de Trabalho da 

Implementação da Lei de Eficiência Energética (Lei n.º 10.295 de 17 de outubro de 2001), 

enfatizando que deverão ser desenvolvidos mecanismos que promovam a eficiência 

energética nas edificações, incentivando o uso de técnicas de restauração/modernização de 

edificações para aumentar substancialmente a eficiência energética de prédios existentes.  

Por conseguinte, as empresas responsáveis pela produção, pelo transporte e pela 

distribuição da energia elétrica buscam o desenvolvimento de projetos que realizem as 

estratégias definidas para o setor e proporcionem o alcance dos objetivos estabelecidos. 

Ao promover o desenvolvimento de um produto para aplicação como isolante 

térmico em subestações do Nordeste, a CHESFvisa melhorar a eficiência energética das 

instalações de suas subestações para reduzir o custo do transporte e distribuição da energia, 

além de proporcionar um ambiente adequado para o maquinário, o que é fundamental para 

assegurar a disponibilidade da energia. 

 

 

2.2.1 Subestações elétricas 

 

 

A CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), criada pelo Governo 

Federal através do Decreto-Lei n.º 8.031 de 03 de outubro de 1945, é uma empresa de 

economia mista, subsidiária da Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras). Ela tem como 

principal objetivo gerar, transmitir e comercializar energia elétrica. 

O grupo Eletrobrás é composto pelas empresas: Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil (Eletronorte), Furnas Centrais Elétricas (Furnas), Eletrobrás Termonuclear 

(Eletronuclear), Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), Eletrosul 

Centrais Elétricas (Eletrosul), Light Participações (Lightpar) e CHESF. A Eletrobrás 

também detém 50% da Itaipu Binacional e possui uma organização de pesquisa, o Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL). (ELETROBRÁS, 2009) 

O parque gerador da CHESF é composto de 14 usinas hidrelétricas e 1 usina 

termelétrica, totalizando 10.618.327kW de capacidade instalada. Possui ainda uma malha 
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com 18.232,5km de extensão em Linhas de Transmissão de energia elétrica, transportando 

energia nas tensões de 69, 138, 230 e 500kV, e 97 subestações de transformação de 

energia, distribuídas pela Região Nordeste do país, exceto no Estado do Maranhão 

(CHESF, 2008). A Figura 8 mostra a abrangência regional do sistema elétrico dessa 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8 – Mapa de abrangência do sistema elétrico da CHESF. Fonte: CHESF, 2008. 
 

Segundo Lima (2008), o sistema responsável pelo transporte de energia envolve 

condutores e diversos equipamentos para realização desse transporte por diferentes 

distâncias, sob diferentes formas e níveis de tensão. Este sistema realiza a interligação 

entre as usinas de energia e os consumidores para proporcionar a utilização da energia 

produzida. 

A subestação elétrica é considerada a parte principal do sistema elétrico de 

potência, pois ela é responsável pela operação e manobra de todas as partes do sistema 

elétrico de uma forma confiável e segura (PAREDES, 2002). Consequentemente, é de 

fundamental importância conhecer profundamente todos os requisitos necessários ao bom 

planejamento, projeto, construção e operação das subestações. 

As subestações elétricas estão localizadas tanto nos extremos do sistema como ao 

longo de seu percurso. O sistema de transporte da eletricidade até as cercanias da região 

onde será consumida denomina-se sistema de transmissão, caracterizando-se por linhas de 

maior tensão e subestações de maior porte. A partir daí, antes de chegar aos locais de 

consumo, a energia elétrica é transformada novamente, e adequada aos padrões locais, pela 

denominada rede de distribuição, que é composta pelo conjunto de postes, cabos e 

subestações elétricas de menor tensão e menor porte (LIMA, 2008). 
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As subestações e usinas do complexo CHESF são compostas por uma quantidade 

considerável de equipamentos e componentes que compõem um ambiente de riscos tanto 

para o homem quanto para os ativos em operação. Logo, pela essencialidade do serviço 

prestado, essas instalações requerem uma contínua e eficaz gestão permitindo que sejam 

atendidas as obrigações de fornecimento de energia de forma segura para os agentes 

envolvidos (BEZERRA NETO, 2005). 

Assegurar a máxima segurança de operação e serviço a todo o sistema elétrico de 

potência é a função mais importante das subestações elétricas, pois partes defeituosas ou 

sob falta de energia do sistema, elas devem ser desligadas imediatamente, e o 

abastecimento de energia restaurado por meio de comutações ou manobras. Isto se deve ao 

setor elétrico brasileiro ser caracterizado por sistemas elétricos interligados, que possuem 

uma rede de distribuição secundária. Portanto, a falta de uma subestação de distribuição 

não resulta em uma falta de energia para todo o sistema (PAREDES, 2002). 

A maior parte das subestações adota projeto arquitetônico semelhante, exceto as 

que funcionam como pontos gestores, devido à necessidade de maior infra-estrutura. 

Geralmente, o ambientelocalizado em terreno cercado ou murado não possui arborização 

porque pode provocar acidentes, contém em seu interiorum pátio, no qual o piso é coberto 

por brita, de equipamentose estruturas, sala de comando, controle e serviços auxiliares, 

portão principal, copa, sanitário e vias de acesso(LIMA, 2008).Os elementos componentes 

em um pátio de uma subestação, bem como suas respectivas definições são apresentadas 

no quadro 6. 

ELEMENTOS DEFINIÇÕES 
Transformadores Utilizado para ajustar a tensão de saída de um estágio do sistema à tensão de 

entrada do seguinte, isolar eletricamente um determinado circuito, elevar ou reduzir 
a tensão. 

Disjuntores São dispositivos de manobra e proteção dentro dos sistemas elétricos, pois são os 
elementos capazes deabrir e fechar os circuitos sob carga. 

Chaves Desempenham diversas funções nas subestações, porém a utilidade mais comumé a 
de seccionamento de circuitos,seja por necessidade operativa ou para isolar 
equipamentos ou linhas para realização de manutenção. 

Pára-raios São equipamentos utilizados para proteção contra descargas atmosféricas, evitando 
que as descargas sejam transferidas aos equipamentos da subestação. 

Reatores Reatores de derivação objetivam o controle das tensões nos barramentos em regime 
permanente, e assim também a reduzamdas sobretensões existentes durante as 
manobras em regime transitório. 

Capacitores Os capacitores de derivação têm como objetivo acompensaçãodo fator de potência 
das cargas, refletindo-se, principalmente, no aumento da tensão dos terminais da 
carga, na melhora da regulação de tensão, na redução das perdas na transmissão. 
Os capacitores série são utilizados para reduzir a reatância série das linhas, ou seja, 
a distância elétrica entre as barras terminais. 

Compensadores São utilizados, basicamente, para controle de tensão em um sistema de potência. 

Quadro 6 – Definições de equipamentos utilizados em subestações. Fonte: Paredes, 2002; Lima, 2008. 
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Como mencionado anteriormente, essas características das edificações das 

subestações elétricas associadas ao clima do Nordeste brasileiro e à necessidade de manter 

a temperatura desses ambientes de trabalho em torno de 20°C fazem com que os aparelhos 

de ar condicionado consumam uma grande quantidade de energia. Assim sendo, pretende-

se aplicar isolantes térmicos nas envoltórias dessas edificações para reduzir esse consumo. 

O tópico seguinte foi desenvolvido para proporcionar uma melhor compreensão dos 

mecanismos de troca de calor e das possíveis vantagens proporcionadas através dessa 

aplicação de isolantes. 

 

 

2.3Conforto térmico ambiental 

 

 

A ASHRAE (1985) define conforto térmico como um estado de espírito que reflete a 

satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa. Coutinho (2005), Lambert (1997) e 

Loureiro (2003) afirmam que a sensação de conforto térmico é função das trocas de calor 

entre o corpo humano e o ambiente, sem que para isso seja exigido grande esforço do corpo, 

evitando a fadiga ou estresse do mesmo. 

A temperatura, umidade, velocidade do ar, atividade desenvolvida e resistência 

térmica das vestimentas do indivíduo são consideradas as principais variáveis que 

influenciam no conforto térmico. O conjunto destas variáveis é responsável pela perda de 

calor em quantidade maior ou menor do que a produzida pelo organismo humano, 

proporcionando um ambiente considerado frio, quente ou em neutralidade térmica. Neste 

último caso, a dissipação do calor é realizada na medida correta do calor produzido pelo 

organismo (ARAÚJO, 2001 apud LOUREIRO, 2003; COUTINHO, 2005; LAMBERT 

1997; SANTOS, 2002). 

As principais características do ambiente interno que devem ser consideradas nas 

avaliações de conforto térmico das edificações são: período de ocupação, número de 

ocupantes, atividades típicas desenvolvidas pelos ocupantes, equipamentos utilizados e 

caracterização dos materiais utilizados na construção da edificação (NOGUEIRA & 

NOGUEIRA, 2003; SANTOS, 2002). 

Além das características internas do ambiente, o desempenho térmico de uma 

edificação também está diretamente ligado às características climáticas, às quais está 
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submetido. Para Goulart (1998), Nogueira e Nogueira (2003) e Santos (2002), o 

conhecimento do clima e da geografia local é fundamental no desenvolvimento de um bom 

projeto de edificação, utilizando para isso os recursos naturais disponíveis. Entretanto, 

mesmo após sua construção, conhecer estas características auxilia no momento de propor 

soluções para melhorar as características da edificação. 

Durante um dia, dependendo da região, há uma grande amplitude térmica, devido 

às altas temperaturas alcançadas durante o dia e às baixas temperaturas da noite. 

Edificações com envoltórias (paredes e coberturas) de grandes espessuras proporcionam 

uma grande inércia térmica, ou seja, elas retêm a carga térmica diurna, proveniente do 

aquecimento solar, proporcionando uma redução no aquecimento interno dos edifícios; e 

no período da noite, no qual a temperatura externa é baixa, as paredes e coberturas cedem o 

calor retido durante o dia para o ambiente (interno e externo à edificação), moderando o 

frio noturno. (ADAM, 2009; SANTOS, 2002) 

Os índices de conforto térmico utilizados nas avaliações termoambientais podem 

ser classificados conforme o quadro 7, devido à forma como foram desenvolvidos, 

baseando-se em diferentes aspectos do conforto. 

 

ÍNDICES DEFINIÇÃO 
Biofísicos Baseiam-senas trocas de calor entre o corpo e o ambiente, correlacionam os elementos do 

conforto com as trocas de calor que dão origem a esses elementos. 
Fisiológicos Baseiam-se nas reações fisiológicas originadas por condições conhecidas de temperatura 

seca do ar, temperatura radiante média, umidade do ar e velocidade do ar. 
Subjetivos Baseiam-se nas sensações subjetivas de conforto experimentadas em condições, nas quais 

os elementos de conforto térmico variam. 
Quadro 7 – Classificação de índices de conforto. Fonte: Adaptado de Frota&Schiffer, 1988. 
 

 

2.3.1 Mecanismos de trocas térmicas 

 

 

A compreensão do comportamento térmico das edificações se dá através de uma 

base conceitual de fenômenos de trocas térmicas. Esse conhecimento também é 

essencialparaa compreensão do clima e do relacionamento térmico entre o organismo 

humano e o meio ambiente (FROTA&SCHIFFER, 1998).As trocas de calor são realizadas, 

basicamente,através de três diferentes mecanismos (quadro 8).  
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MECANISMOS DEFINIÇÃO 
Condução Troca de calor entre dois corpos sólidos ou entre partes de um mesmo corpo que 

estejam a temperaturas diferentes. 
Convecção Troca de calor entre um fluído e um sólido em contato. 
Radiação Troca de calor entre corpos à distância através de suas capacidades de emissão e 

absorção de energia térmica. 
Quadro 8 – Definição dos mecanismos de troca de calor. Fonte: Adaptado de Coutinho, 2005; 

Frota&Schiffer, 1998. 
 

Os mecanismos de transmissão de calor ocorrem simultaneamente na prática. 

Entretanto, será apresentado, primeiramente, cada um individualmente e posteriormente a 

ação combinada dos mesmos. 

A condução do calor ocorre através do contato entre dois corpos de temperaturas 

diferentes ou no mesmo corpo que tenha pontos com temperaturas diferentes. Segundo 

Coutinho (2005), cada material possui uma condutividade térmica, ou seja, uma 

capacidade específica de transmitir calor, sendo esta característica determinada pela 

estrutura molecular desse material. 

A equação 1 mostra que a transferência de calor por condução ( kQ ) é função da 

condutividade térmica do material, área da superfície transversal ao fluxo de calor e do 

gradiente de temperatura. 

dx

dt
AkQk ⋅⋅−=                                                            (Eq. 1) 

Sendo: kQ  – calor transferido por condução (W) 

k – condutividade térmica (W/m°C) 
A – área da superfície transversal ao fluxo de calor (m²) 
dt/dx – gradiente de temperatura (°C/m) 

A convecção do calor ocorre devido à diferença de temperatura entre um fluído e 

um sólido que estejam em contato, podendo ser natural (o movimento do fluído ocorre 

apenas pela variação de densidade das moléculas) ou forçada (o movimento do fluído 

ocorre devido a outras causas, como o vento). 

A equação 2 mostra que a transferência de calor por convecção ( cQ ) é função do 

coeficiente de convecção, área da superfície sólida e a diferença de temperatura entre o 

sólido e o fluído. 

( )fscc ttAhQ −⋅⋅= (Eq. 2) 

Sendo: cQ  – calor transferido por convecção (W) 

hc – coeficiente de convecção (W/m2°C) 
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A – área da superfície transversal ao fluxo de calor (m²) 
ts – temperatura da superfície sólida (°C) 
tf – temperatura do fluído (°C) 

A radiação térmica (R ) é um fenômeno que não depende de um meio material. É 

representada para um corpo real pela equação 3. 

4
sTAR ⋅⋅⋅= σε (Eq. 3) 

Sendo: R  – calor transferido por radiação (W) 
ε– emissividade (adimensional) 
σ – constante de Stefan-Boltzman (5,67 x 10-8 W/m2K4) 
A – área da superfície emissora (m²) 
Ts – temperatura absoluta da superfície (K) 

Portanto, nos corpos reais a radiação é função da emissividade e da área da 

superfície, bem como da sua temperatura. Por sua vez, a emissividade depende da cor e do 

acabamento da superfície (COUTINHO, 2005; FROTA & SCHIFFER, 1998). É 

importante saber que na maioria dos casos a emissividade é igual à absortividade. Isto é, a 

uma mesma temperatura, as superfícies têm a mesma capacidade de absorver e de emitir 

calor por radiação (COUTINHO, 2005). 

Os mecanismos de transmissão de calor ocorrem simultaneamente.Na prática 

quando se analisa o comportamento térmico de uma edificação em regime permanente, 

verifica-se que esses mecanismos de transferência de calor ocorrem ao mesmo tempo. 

Uma parede que esteja dividindo ambientes com temperaturas diferentes, mas que 

não esteja recebendo diretamente radiação solar, estará sujeita, basicamente, a ação de dois 

mecanismos de transferência de calor: condução e convecção. A equação 4 mostra que a 

transferência de calor (Q) nestes casos é em função do coeficiente global de transmissão de 

calor, área da superfície normal ao fluxo de calor e da diferença de temperatura do ar entre 

os ambientes. 

)( 21 ff ttAUQ −⋅⋅= (Eq. 4) 

Sendo: Q – calor transferido (W) 

U – coeficiente global de transmissão de calor (W/m2°C) 
A – área da superfície normal ao fluxo de calor (m²) 
tf1 – temperatura do fluído externo (°C) 
tf2 – temperatura do fluído interno (°C) 

O processo global de transferência de calor se dá através de convecção entre o ar do 

ambiente externo e a superfície externa da parede, posteriormente, condução entre as faces 
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externa e interna da parede e, finalmente, convecção entre a superfície interna da parede e 

o ar do ambiente interno. 

Segundo Coutinho (2005), o coeficiente global de transferência de calor (U), 

calculado conforme a equação 5, mostra as parcelas de contribuição de cada mecanismo de 

condução e convecção, bem como os parâmetros que podem ser controlados para 

influenciar a ação desses mecanismos. São eles: 

− Coeficiente de convecção, através da variação da velocidade do fluído; 
− Espessura da parede; 

− Condutividade térmica. 

21

11
1

cc hk

x

h

U
+∆+

=    (W/m2°C)                                           (Eq. 5) 

Quando se adiciona a uma superfície (parede) uma camada de um material de baixa 

condutividade térmica obtém-se um isolamento térmico, por conseguinte, haverá uma 

redução no coeficiente global de transferência, pois o novo material representará mais um 

obstáculo na transferência do calor e será representado nesse coeficiente de acordo com a 

equação 6. Generalizando para a adição de n paredes, verifica-se o acréscimo de mais 

parcelas 
k

x∆
 referentes à condução através de cada parede ou material isolante adicionado.  
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   (W/m2°C)                                  (Eq. 6) 

O sol, que é a principal fonte de calor externa às edificações, incide sobre paredes e 

tetos dos edifícios proporcionando certo ganho de calor por absorção. Esse ganho de calor 

é função de diversos fatores, como: intensidade da radiação incidente, características 

térmicas dos edifícios (FROTA & SCHIFFER, 1998). A equação 7 representa a 

transferência de calor através da envoltória, sendo a parcela 
e

g

h

I⋅
⋅
α

 responsável pela 

radiação solar absorvida nas superfícies e que modifica a diferença entre as temperaturas 

do ar externo e interno. 

)( 21 f
e

g
f t

h

I
tAUQ −

⋅
+⋅⋅=

α
(Eq. 7) 

Sendo: Q – carga térmica da parede (W) 

U – coeficiente global de transmissão de calor (W/m2°C) 
A – área da superfície normal ao fluxo de calor (m²) 
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tf1 – temperatura do ar externo (°C) 
α – coeficiente de absorção da radiação solar, adimensional 
Ig – intensidade de radiação solar incidente global (W/m2) 
he – coeficiente combinado de convecção e radiação externas (W/m2°C) 
tf2 – temperatura do ar interno (°C) 

Em seguida será apresentada uma revisão sobre isolantes térmicos para possibilitar 

um melhor entendimento dos tipos de isolantes existentes, do seu funcionamento e dos 

materiais utilizados na sua composição. 

 

 

2.3.2 Isolantes térmicos 

 

 

A aplicação de isolantes térmicos é diversificada, podendo ocorrer em 

tubulaçõesindustriais, que transportam fluídos quentes ou frios, e em paredes de fornos. 

Esses procedimentos têm, geralmente, como objetivo evitar os riscos de queimaduras e o 

aquecimento dos ambientes vizinhos a essas estruturas, bem como reduzir a transferência 

de calor. A aplicação de isolantes em paredes, também ocorre, frequentemente com o 

objetivo de evitar a insalubridade térmica ou evitar a perda de energia na manutenção do 

conforto térmico do ambiente (COUTINHO, 2005). 

As chamadas telhas sanduíches foram os primeiros produtos isolantes térmicos 

integrados a elementos construtivos introduzidos no Brasil na década 80. Atualmente, o 

país passou a receber uma grande variedade desse tipo de produto para coberturas, 

fechamentos laterais, forros e pisos. Existe no mercado telhas tipo sanduíche com núcleos 

isolantes de plásticos como espumas de poliuretano, poliestireno expandido, lãs de vidro 

ou de rocha e painéis com núcleos de poliestireno expandido, espuma de poliuretano 

extrudado, lã de vidro, lã de rocha ou lã cerâmica revestidos por placas metálicas 

resistentes a corrosão, placas cimentícias sem amianto ou de concreto leve (MOURA, 

2008). 

A utilização de isolamentos térmicos para climatização de edifícios é vantajosa, 

pois evita desperdícios e aumenta o rendimento térmico da energia empregada, permitindo 

que os ganhos térmicos sejam mantidos. Para Adam (2009) existem dois pontos críticos 

para um bom isolamento térmico de um edifício: toda a superfície divisória entre o exterior 

e interior do ambiente, isto é, as paredes e coberturas em contato com o ambiente externo 
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devem estar envolvidas pelo material isolante; ou seja, os materiais empregados no 

isolamento térmico devem possuir baixo coeficiente de transmissão de calor. 

A condutividade térmica (k ) é uma propriedade característica de cada material e 

representa, conforme mostra a equação 8, a quantidade de calor ( Q∆ ) que atravessa uma 

área unitária (A ) de um material de superfícies paralelas e espessura unitária (L ), em um 

tempo unitário, quando se estabelece uma diferença de temperaturas (T∆ ) de uma unidade 

entre as suas superfícies (SANTOS, 2002). Portanto, é expresso em (W/mK). 

AT

LQ
k

⋅∆
⋅∆= (Eq. 8) 

Existe uma variação cíclicados elementos climáticos num período de um dia, a qual 

produz o aquecimento, o armazenamento do calor e, posteriormente, o resfriamento das 

edificações expostas a tais variações. Todavia, a onda de calor ao incidir sobre a superfície 

externa de uma parede não é transferida imediatamente através da mesma até a sua 

superfície interna, porque os componentes que a constituem absorveram parte do calor, em 

maior ou menor grau, dependendo do calor específico, da densidade e da condutividade 

dos materiais componentes, e, portanto, da capacidade térmica do componente. 

O peso e a espessura de uma parede influenciam diretamente a inércia térmica da 

mesma, porém os revestimentos desempenham papel fundamental nesta propriedade, pois 

se forem isolantes reduzirão as trocas de calor entre os ambientes e o exterior. A inércia 

térmica é função dos parâmetros de amortecimento e atraso na transmissão da onda de 

calor (COUTINHO, 2005; SILVA, 1979 apud MORAES, 1999).  

Koenigsberger et al. (1977), segundo Moraes (1999), afirmam que a onda de calor 

aquece primeiramente as camadas mais externas dos componentes da parede e, 

gradativamente, o calor, através dos mecanismos de transmissão, é transferido para as 

demais camadas. Deste modo, a temperatura máxima da superfície interna da parede será 

atingida com um determinado atraso temporário em relação à temperatura máxima 

alcançada na superfície externa. Após atingir o seu valor máximo, a temperatura da 

superfície externa começa a diminuir, ficando menor que a das camadas internas mais 

próximas. Em vista disso, do calor armazenado, uma parte volta para o exterior e a outra 

avança para a superfície interna cuja temperatura máxima, como já foi dito, ocorre algum 

tempo depois do pico de temperatura da superfície externa. Logo, conclui-se que o valor da 

temperatura da superfície interna é menor que o da superfície externa, e ocorre após certo 
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intervalo de tempo. A razão entre os dois valores máximos dessas temperaturasé chamada 

de amortecimento (µ ) e está representada na equação 9. 

max0

max

t

ti=µ (Eq. 9) 

Sendo: µ  – amortecimento (admensional) 

maxit  – temperatura interna máxima (°C) 

max0t  – temperatura externa máxima (°C) 

A redução da transferência de calor entre dois ambientesé realizada através da 

instalação de uma camada entre eles de um material mau condutor térmico.Não existe 

material capaz de impedir completamente a passagem de calor. Logo, se considera umbom 

isolante térmico o material cuja condutividade térmica é baixa em relação aos materiais 

usuais (MICHELS, 2007). 

Os isolantes térmicos reduzem a transferência de calor por condução, podendo ser: 

mantas ou painéis constituídos por fibras minerais ou fibras orgânicas flexíveis; espumas 

plásticas rígidas de poliuretano ou poliestireno expandido; vermiculita expandida ou perlita 

em grânulos; e flocos de lãs minerais. Esses materiais possuem boa resistência térmica 

devido, principalmente, à grande quantidade de ar (ou outro gás com condutividade menor 

que o ar) presente entre as fibras ou confinado nas pequenas células formadas no processo 

de expansão das espumas e dos isolantes granulares (VITTORINO et al., 2003). 

Os isolantes térmicos refletivos ou barreiras radiantes são aqueles que agem, 

principalmente, sobre a parcela de transferência de calor por radiação, diminuindo a 

absorção da energia solar através da utilização de materiais de alta refletância na face 

externa; ou reduzindo a quantidade de energia térmica irradiada para o interior dos 

recintos, através do uso de materiais de baixa emissividade (MICHELS, 

2007;VITTORINO et al., 2003). Esses produtos possuem câmaras de ar não ventiladas, 

com dimensões eforma definidas, confinadas por pelo menos um material com baixa 

emissividade. Alguns exemplos desses isolantes são os painéis metálicos ocos; as mantas 

finas, formadas por material refletivo e de baixa emissividade. 

Entretanto, Vittorino et al. (2003) diferenciam barreiras radiantes de isolantes 

térmicos refletivos porque, para estes autores, as barreiras radiantes consistem apenas em 

um material de baixa emissividade, posicionado, no elemento construtivo, voltado para um 

ambiente, enquanto os isolantes refletivos seriam os produtos com câmaras de ar não 
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ventiladas, com dimensões e forma definidas, confinadas por pelo menos um material com 

baixa emissividade. 

Existem diversos materiais que estão sendo utilizados e estudados para produzir 

isolantes térmicos que possam ser aplicados em edificações já existentes, ou na construção 

de novos edifícios ou casas, para proporcionar, entre outros benefícios, a melhoria na 

eficiência energética. Entre esses materiais estão algumas fibras vegetais, como palha de 

carnaúba, fibra de coco, feno, bambu, sisal e casca de arroz. Normalmente, essas fibras 

foram utilizadas combinadas a algum material convencional, como concreto, cimento, 

entre outros, e de modo geral, as propriedades térmicas dos materiais combinados foram 

superiores aos materiais convencionais. Também há pesquisas para desenvolver blocos de 

gesso com poliestireno expandido (isopor), desenvolver blocos de concreto vazados e 

desenvolver painéis com PCM’s (Phase Change Materials). Os PCM’s funcionam como 

sistemas auto-reguladores de temperatura, cuja principal característica é amudança de fase 

(fase líquida para sólida e vice-versa) próximo da temperaturaambiente. 

Além desses materiais, também é possível encontrar soluções de isolamento 

térmico oferecidas por empresas no mercado, que utilizam lã de vidro, silicato de cálcio, 

fibra cerâmica, poliestireno, poliuretano, vermiculita, lã de rocha ou micro esferas de 

cerâmicas. 

Em seguida serão abordados apenas os materiais que foram utilizados no 

desenvolvimento dos isolantes térmicos para aplicação em subestações do Nordeste 

brasileiro, ou seja, gesso, vermiculita e EVA (Etileno Acetato de Vinila). Vale salientar 

que o gesso foi utilizado como base para construção de todos os tipos de isolantes térmicos 

desenvolvidos e, posteriormente, foi adicionada a vermiculita ou o EVA para potencializar 

as propriedades térmicas de cada produto, no sentido de aumentar a sua resistência térmica. 

O gesso é considerado um isolante térmico, pois possui um coeficiente de 

condutividade térmica igual a 0,46W/m°C. Além disso, ele possui baixo impacto ambiental 

devido à baixa temperatura de calcinação que proporciona um menor consumo de energia 

no seu processo produtivo. O gesso pode ser utilizado como moldes para cerâmica, 

fundição e dentário; imobilização de partes do corpo humano ou de animais; adubo; além 

de diversas aplicações na construção civil, como acabamento e confecção de 

rebaixamentos e divisórias (SOUZA et al., 2006). 

Oliveira (2009) afirma que a gipsita é a matéria prima utilizada na fabricação do 

gesso, sendo a qualidade da rocha avaliada em função do seu teor de sulfato de cálcio e 
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geralmente a produção é obtida em minério com 80% a 95% de pureza. Segundo Baltar et 

al. (2005), o minério de gipsita obtido no pólo gesseiro de Araripina, no Estado de 

Pernambuco, é considerado o de melhor qualidade do mundo, apresentando teores de 

pureza entre 90% a 95%. 

A maior reserva mundial de gipsita pertence ao Brasil, correspondendo a 1,50% 

da produção mundial.Os Estados de maior produção no país são: Pernambuco (89,00%), 

Maranhão (5,50%), Ceará (3,50%), Amazonas (1,60%) e Tocantins (0,40%) (SOBRINHO 

et al., DNPM/PE, 2008). No consumo setorial deste mineral, predomina o segmento de 

calcinação (gesso) com 59%, seguido da indústria cimenteira com 30%, enquanto que, a 

participação do gesso agrícola representa 11% (SOBRINHO et al., DNPM/PE, 2008). 

O processo de modelagem do gesso envolve umidificação com cerca de um terço 

de seu peso em água, obtendo-se uma massa plástica que se torna rígida em 

aproximadamente dez minutos, sofrendo uma expansão durante esse processo (SOUZA et 

al., 2006). 

Segundo Oliveira (2009) existe diversas pesquisas utilizando o gesso como uma 

matriz base para a produção de compósitos incorporando materiais fibrosos, como:vidro, 

sisal, celulose, algodão e materiais particulados, tais como madeira, cortiça, vermiculita, 

resíduos industriais. 

A vermiculita é um argilomineral que possui estrutura cristalina; quando aquecida a 

800-1000°C expande-se abruptamente na direção axial aumentando seu volume em até 20 

vezes. Isso ocorre devido à vaporização das moléculas de água que se encontram entre as 

camadas. Esse fenômeno faz com que a vermiculita expandida tenha uma baixa densidade, 

uma baixa condutividade térmica (60cal/m2·h·oC, a 25oC), uma grande área superficial 

específica, seja inerte, adsorvente, isolante térmico e acústico, resistente ao fogo e muito 

poroso. A vermiculita é um material não abrasivo, inodoro, não se decompõe nem promove 

irritações na pele, não contém asbestos e é um material não carcinogênico (BOLETIM 

GOIANO DE GEOGRAFIA (1987/88); UGARTE et al., 2005). 

Aproximadamente 80% das reservas mundiais de vermiculita situam-se nos 

seguintes países: Estados Unidos,China e África do Sul (CAVALCANTI e DNPM, 2008). 

O Brasil detém 10% das reservas mundiais, ocupando a quarta posição mundial na 

produção com 5% (UGARTE et al., 2005).As reservas brasileiras estão concentradas nos 

Estados da Paraíba (Santa Luzia), Goiás (Sancrelândia, Ouvidor e Montes Belos), Piauí 

(Queimada Nova) e Bahia (Brumado). Praticamente toda produção nacional concentra-se 
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nos Estados de Goiás e Piauí, totalizando 91% da produção nacional (CAVALCANTI e 

DNPM, 2008). 

A vermiculita é comercializada, principalmente, na sua forma expandida, e possui 

inúmeras aplicações. Em geral, sua utilização em cada uso específico depende de duas 

características: granulometria e pureza. O mineral com granulometria mais grossa é 

utilizado na horticultura, cultivo, germinação de sementes, dentre outros; e com 

granulometria mais fina é aplicada, por exemplo, na produção de manufaturados para a 

construção civil, na produção de fertilizantes ena alimentação para animais (UGARTE et 

al., 2005). 

A construção civil utiliza a vermiculita principalmente como isolante térmico e 

acústico em paredes, na forma de massa para revestimento. Existem produtos de 

vermiculitas para aplicação na construção civil disponíveis no mercado; estes recebem 

denominações comerciais como vermiplac (placas de aglomerado com dimensões 

métricas); vermibloc (blocos pré-moldados com argamassa gesso/vermiculita, usados em 

divisórias internas); vermifloc (agregado para argamassa de reboco) (Brasil Minérios, 

2004; UGARTE et al., 2005). 

Já entre os resíduos industriais, mais pesquisados, que podem ser adicionados aos 

componentes da construção civil com o objetivo de melhorar suas propriedades térmicas 

encontra-se o EVA (Etileno Acetato de Vinila) devido às propriedades características do 

material e ao volume crescente desse resíduo, gerado em especial pela indústria calçadista 

queé responsável por 58% do mercado de EVA, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria do Plástico (2007). 

O EVA é utilizado principalmente na produção de chapas reticuladas e expandidas 

para a obtenção de diversos elementos utilizados na confecção de calçados, como 

palmilhas, entressolas, solados e enchimentos (OLIVEIRA, 2009). O EVA também possui 

outras aplicações, como: embalagens, vestuário, eletricidade, asfalto, entre outros. 

O Estado da Paraíba apresenta-se como destaque no cenário nacional na produção 

de calçados. Atualmente a cidade de Campina Grande é a maior produtora nacional de 

sandálias sintéticas, na qual se utilizam polímeros na sua composição. Dados estatísticos 

do ano de 2008 fornecidos pela ABICALÇADOS (Associação Brasileira da Indústria de 

Calçados) apontam o Estado em terceiro lugar no ranking nacional de exportações no setor 

em número de pares de calçados, representado 15,8% das exportações. Oliveira (2009) 
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afirma que em uma indústria de sandáliasdo Estado da Paraíba, estima-se a produção 

média de resíduo polimérico em torno de 200 ton/mês. 

Os resíduos de EVA na indústria de calçados são provenientes do processo de 

fabricação das placas expandidas e do processo de manufatura dos calçados. Porém, os 

resíduos gerados na fabricação das placas expandidas são em forma de aparas e pó, 

podendo ser reaproveitados como carga de volta ao processo de fabricação (OLIVEIRA, 

2009). 

O resíduo de EVA, obtido através do processo de manufatura dos calçados, é 

composto por refugos e pelos retalhos que sobram do processo de corte mecânico das 

chapas no formato da sola, entressola ou palmilha, além do pó obtido do lixamento na fase 

de acabamento. 

O EVA é classificado como um polímero termofixo, sendo de difícil 

reprocessamento; possui uma massa unitária baixa e não é biodegradável, gerando 

dificuldades tambémno seu descarte. Os fatores limitantes para o reaproveitamento desses 

resíduos são o nível de reticulação, o excesso de silicone e a presença de gás no material, 

além das limitações técnicas que fazem com que o reaproveitamento na própria indústria 

não ultrapasse 40% do volume gerado (BEZERRA, 2002). 

Portanto o excedente de EVA gerado pela indústria torna-se um problema na hora 

de se dar um destino final, pois a deposição em aterros desse resíduo sintético representa 

sérias implicações, causadas pela baixa velocidade de degradação e a possibilidade de 

provocar contaminações ao meio ambiente. Ainda por razões ambientais, a incineração 

também não é recomendada por causa da geração de gases tóxicos(BEZERRA, 2002; 

POLARI FILHOet al.,2003;OLIVEIRA, 2009). 

A construção civil possui grande potencial para aproveitamento de vários tipos de 

resíduos industriais. A intenção é promover uma interação e integração entre segmentos e 

cadeias produtivas distintas para obter o aproveitamento e o reuso de materiais.  

Oliveira (2009) ressalta que o resíduo de EVA possui baixa massa específica, é 

estável, inerte, não suscetível a fungos e pode ser empregado como agregado sintético para 

obtenção de compósitos leves, sendo considerado por pesquisadores para melhorar o 

isolamento térmico das construções. Ela ainda cita a existência de estudos que avaliaram a 

aplicação deste resíduo em compósitos leves, elementos pré-fabricados que permitem 

isolamento térmico e acústico, como por exemplo: a aplicação do resíduo como agregado 

em concreto e a produção de piso flutuante para atenuar ruídos entre pavimentos de 
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edifícios, realizada por Garlet em 1998; o desenvolvimento de blocos vazados de concreto 

com resíduo de EVA sem finalidade estrutural realizado por Bezerra em 2002; o 

desenvolvimento de placas para utilização como revestimento acústico realizado por 

Pimentel em 2005. 

Após compreender alguns modelos de avaliação de desempenho da literatura, as 

características do setor, os mecanismos de trocas térmicas, o funcionamento de isolantes 

térmicos e conhecer algumas características dos materiais que são utilizados no 

desenvolvimento de novos isolantes térmicos, proceder-se-á a apresentação da metodologia 

que foi utilizada para mensurar o desempenho dos isolantes térmicos desenvolvidos. 
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CAPÍTULO 3: Procedimentos Metodológicos 

 
Este capítulo trata da classificação da pesquisa, bem como da metodologia que será 

utilizada para responder ao problema desta pesquisa e seu respectivo cronograma. Pádua 

(2004) considera pesquisa toda atividade direcionada para solucionar problemas e afirma 

que ela é responsável, no âmbito da ciência, pela elaboração do conhecimento que nos 

permite a compreensão da realidade e orienta nossas ações. 

 
 

3.1 Quanto ao tipo da pesquisa 

 
 
Existem diversos critérios para classificação do tipo de pesquisa.Quanto à utilização 

de resultados, a pesquisa elaborada para o presente estudo é do tipoaplicada, pois os 

resultados deste trabalho pretendem resolver um problema prático de seleção de isolante 

térmicos. Segundo Marconi e Lakatos (2007),a pesquisa aplicada tem como característica 

principal o interesse prático, ou seja, a aplicação ou a utilizaçãoimediata dos resultados na 

solução de problemas. 

Além dessa classificação, segundo Marconi e Lakatos (2007), também é possível 

considerar este estudo como: 

− Bibliográfico porque utilizará livros, catálogos,sitesespecializados, isto 

é, materiais escritos para reunir informações sobre materiais não 

convencionais utilizados na fabricação dos isolantes térmicos, para 

definição dos indicadores escolhidos e escolha da metodologia de 

medição. 

− Descritivo, pois pretende realizar uma pesquisa de campo para descrever 

e analisar o ambiente, no qual será aplicado o isolante térmico, além 

dafinalidade principal da pesquisa, isto é, a análise dos objetos de 

avaliação que será realizada mediante a descrição, o registro, a avaliação 

e classificação dos isolantes térmicos desenvolvidos. 

− Experimental, uma vez que utilizará atividades laboratoriais, 

caracterizadas pelo controle sobre fatores de influência, na mensuração 

de determinados indicadores de desempenho. 
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3.2 Quanto à abordagem do problema 

 

 

A pesquisa é classificada como quali-quantitativa, poispretende avaliar o 

desempenho de isolantes térmicos de uma forma global, considerando para isso 

indicadores, os quais serãoresponsáveis por mensurar os aspectos quantitativos e alguns 

qualitativos dos produtos e da utilização dos mesmos. Aspectos qualitativos dos objetos de 

avaliação que,por ventura,não sejam passíveis de mensuração, serão registrados e 

analisados criteriosamente. 

Lakatos e Marconi (2007) consideram o método um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Essas autoras afirmam que a metodologia qualitativa fornece uma análise mais detalhada 

sobre as investigações, hábitos, tendências; a metodologia quantitativa possui como 

principal característica a utilização da quantificaçãona coleta e no tratamento das 

informações. 

 

 

3.3Variáveis de investigação 

 

 

As macro-variáveis de investigação são definidas para viabilizar o alcance do 

objetivo geral da pesquisa, sendo fundamental para a seleção e adaptação do modelo de 

avaliação, bem como para a elaboração dos instrumentos de pesquisa.Essas macro-

variáveis foram desmembradas em sub-variáveis, de forma a identificar indicadores que 

possam traduzi-las. Posteriormente, serão determinados todos os indicadoresnecessários 

para mensurar cada sub-variável. As macro-variáveis, suas definições, as sub-variáveis de 

investigação, alguns exemplos de indicadores selecionados e as respectivas categorias de 

medidasdo modelo adaptadosão apresentadas no quadro 9. 
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MACRO-
VARIÁVEL 

DEFINIÇÃO 
SUB-

VARIÁVEL 
EXEMPLO 

DEINDICADORES 
CATEGORIAS DE 

MEDIDA 

Economia 

Refere-se a todos os 
custos e/ou aspectos 
financeiros atrelados 
ao produto. 

− Custos de 
produção 

− Custos de material 
− Custo de produção 

unitário 
CUSTO 

− Indicadores 
financeiros 

− Taxa interna de 
retorno (TIR) 

− VPL 

Funcionalidade 

Refere-se a 
capacidades e 
funções que o 
produto deve possuir. 

− Propriedades 
mecânicas 

− Resistência à 
compressão 

− Resistência à 
tração 

QUALIDADE 
TEMPO 

− Propriedades 
térmicas 

− Condutividade 
térmica 

− Difusividade 
− Aplicação do 

isolante 
− Tempo para 

aplicação dos 
isolantes 

Segurança 

Refere-se a 
exigências de 
segurança que os 
isolantes térmicos 
devem possuir. 

− Propagação 
de incêndio 

− Material 
incombustível 

QUALIDADE 

Quadro 9 – Variáveis de investigação. Fonte: Elaboração Própria (2009). 

 

 

3.4 Coleta de dados  

 

 

Visando uma maior compreensão acerca dos temas relacionados ao problema de 

pesquisa, assim comoa obtenção de embasamento teórico para responder ao 

questionamento do presente estudo, realizou-se, primeiramente, a coleta de dados por meio 

de pesquisa bibliográfica em livros, teses, dissertações, periódicos, anais de eventos, 

legislação específicae sitesespecializados. 

Na segunda fase da pesquisa,os indicadores são mensurados através de testes de 

laboratório, simulações e medição direta.Para tanto, são utilizados dois tipos de 

formulários como instrumentos para essa coleta de dados.O primeiro documento será a 

ficha do indicador (anexo 01), na qual ficarão registradas as informações de identificação 

do indicador, bem como os procedimentos utilizados na coleta de dados, na análise e na 

interpretação de dados. O segundo formulário é a ficha do produto (anexo 02), a qual 

servirá apenas para ordenar as informações dos indicadores de cada objeto de avaliação, 

permitindo um melhor tratamento dos dados e análise dos resultados.  
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3.5 Roteiro da pesquisa 

 

Foram definidas asseguintes etapas da pesquisapara que os objetivos específicos 

fossem concretizados e, consequentemente, o objetivo geral fosse atendido. As etapas 

podem ser ilustradas segundo a figura9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura9 – Roteiro da pesquisa. Fonte: Elaboração Própria (2009). 

Revisar a literatura sobre 
subestação elétrica e 
conforto térmico 
ambiental para 
compreender o setor de 
aplicação e as 
características de um bom 
isolante térmico. 

Identificar um modelo de 
avaliação de desempenho na 
literatura compatível com a 
aplicação da presente 
pesquisa. 

Revisar a literatura 
sobre modelos de 
avaliação de 
desempenho que 
possam ser aplicados 
na avaliação de 
processos. 

Adaptar o modelo de 
avaliação de desempenho 
selecionado para aplicá-lo 
na presente pesquisa. 

Identificar e descrever os 
isolantes térmicos 
desenvolvidos, os quais 
serão objetos de avaliação 
do modelo. 

Selecionar indicadores, de 
forma que todas as 
dimensões do modelo de 
avaliação sejam atendidas, e 
defini-los. 

Realizar a mensuração dos 
indicadores para cada um 
dos isolantes térmicos 
(objetos de avaliação). 

Analisar os resultados dos indicadores para 
cada isolante térmico (objeto de avaliação), 
classificando-os quanto a adequação para 
uso em subestações elétricas. 

1 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Seguindo o roteiro de pesquisa para atender ao objetivo geral proposto, 

primeiramente, selecionou-se (etapas 1 e 2)e adaptou-se (etapa 3)um modelo de avaliação 

de desempenho existente na literatura para auxiliar o processo de mensuração e, 

consequentemente, o processo decisório. 

Na seção 2.1.1 verificou-se que a maioria dos modelos de avaliação 

foidesenvolvida na década de 1990 e que a partir do ano 2000 praticamente as publicações 

no respectivo tema continham apenas aplicações e adaptaçõesdos modelos para aperfeiçoar 

a aplicação dos mesmos em uma unidade produtiva como todo ou em uma cadeia de 

suprimentos, logo optou-se por estudar os modelos desenvolvidos na década de 1990 que 

se adequasse ao objeto de estudo da presente dissertação. 

Durante as etapas 1 e 2 verificou-se que os modelos têm diversas características em 

comum e que todos poderiam trazer contribuições diretas ou indiretas para a adaptação do 

modelo selecionado, como pode ser verificado no quadro 5 da seção 2.1.1. Selecionou-se o 

modelo de Hronec (1994), porque dentre os demais era o que mais possuía características 

condizentes com o objeto de avaliação desta pesquisa, ou seja, suas categorias de medida 

retratam adequadamente os aspectos que devem ser considerados na avaliação de isolantes 

térmicos. Em seguida realizou-se a adaptação do modelo selecionado (seção 3.6) 

considerando os demais modelos estudados e as características do objeto de avaliação. 

Posteriormente, os objetos da avaliação de desempenho, isto é, os isolantes 

térmicos desenvolvidossão identificados e caracterizados (etapa 4) através de uma 

descrição dos materiais utilizados na constituição dos produtos;identificação de 

informações técnicas como, massa específica, calor específico, dimensões, entre outras; e o 

processo produtivo para obtenção dos isolantes. Ressalta-se que a escolha dos materiais, 

bem como o tipo de elemento desenvolvido para aplicação como isolante térmico foram 

definidos na elaboração da tese de Oliveira (2009) de acordo com as especificações das 

necessidades apresentadas pela CHESF. 

No processo de formulação de indicadores de desempenho devemser considerados 

aspectos como: a definição do título da medida de desempenho, a fórmula de cálculo do 

índice e a frequência da coleta, compilação e disseminação dos índices. Destacando 

também a importância de identificar a finalidade da medida de desempenho e quem irá 

utilizá-la (NEELY et al., 1995, MARTINS, 2002; ATTADIA E MARTINS, 2003). 

Considerando o modelo adaptado,o objeto de avaliação e as considerações dos 

autores supracitados, serão definidos os indicadores de desempenho (etapa 5), ou seja, será 
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selecionado um conjunto de indicadores de desempenho capaz de avaliar todas as 

dimensões previstas no modelo adaptado de avaliação de desempenho. Cada indicador 

selecionado será descrito na sua respectiva ficha (anexo 01) da seguinte forma: título, 

abreviatura, unidade, categorias de medida de desempenho,tipos de indicadores, definição, 

metodologia de medição, metodologia de análise; e posteriormente será realizada a 

mensuração do indicador (etapa 6),para cada um dos objetos de avaliação, conforme a 

metodologia prevista. 

A análise das avaliações de desempenho dos objetos de avaliação (etapa 7) será em 

função das características e importância dos indicadores, além de considerar possíveis 

critérios eliminatórios, como algum produto que poderá ser eliminado por não atender às 

exigências de segurança de uma subestação elétrica. Realizada essa análise, será criada 

uma classificação dos isolantes térmicos (etapa 7) mais adequados para aplicação nas 

subestações do Nordeste brasileiro. 

 

 

3.6Adaptação do modelo de avaliaçãode desempenho 

 

 

Um modelo para mensuração e comunicação, obtido por construção mental, é 

necessário para avaliar um desempenho. O termo teórico é a construção mais abstrata que 

aglutina aspectos de uma definição suficientemente ampla, estruturados em construtos e 

conceitos. Os construtos são construções abstratas, criadas para atender a um propósito 

científico e o conceito não é o fenômeno, mas pode comunicar suas implicações, sendo 

suas dimensões representáveis por indicadores, que podem ser combinados e resumidos 

quantitativamente em índices, seguindo esquemas teóricos em hierarquia que auxiliam a 

representar a realidade intangível (SELLITTO e RIBEIRO, 2004; LAKATOS e 

MARCONI, 1991; ROSA et al., 2006). 

Ensslin et al. (2007) consideram que a utilização de modelos de avaliação de 

desempenho potencializa a capacidade de comunicação dentro da empresa, a transparência, 

o alinhamento das ações, mas principalmente o entendimento sobre o objeto de avaliação. 

Para estes autores o possível sucesso da tomada de decisão é diretamente proporcional ao 

conhecimento disponível ao tomador de decisões.  
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O processo decisório para a seleção de isolantes térmicos deve considerar aspectos 

econômicos, funcionais e relativos à segurança, sendo considerada a função primária dos 

isolantes, a redução da transferência de calor entre dois ambientes vizinhos, conservando-

se a energia utilizada na manutenção da temperatura de um deles (NEIRA, 2005).Desta 

forma, buscou-se definir um modelo de indicadores de desempenho capaz de mensurar tais 

aspectos, apoiando, assim,esse processo de avaliação. 

Utilizou-se o modelo quantum como base para descrever um modelo de avaliação 

de desempenho capaz de quantificar a performance de produtos, além de considerar alguns 

aspectos dos demais modelos de avaliação estudados, conforme será descrito a seguir. 

Optou-se pelo modelo de quantum porque suas categorias de medida retratam 

adequadamente os aspectos que devem ser considerados na avaliação de isolantes térmicos 

e os níveis de atuação de medida foram adaptados considerando os demais modelos 

estudados e as características do objeto de avaliação. 

Os níveis de atuação da medidado modelo quantum foram considerados 

inadequados para o objetivo dessa avaliaçãovisto que não será necessário avaliar os níveis 

de organização e de pessoas,pois os produtos serão desenvolvidos apenas em laboratório. 

Os níveis de atuação da medidaforam substituídos pelos tipos de indicadores, 

adaptados da abordagem de Takashina e Flores, ou seja, indicadores de qualidade 

(Produto) e indicadores de desempenho (Processo).Essa medição do desempenho 

considerando o processo e o produto também é recomendada por Duran (2001).Logo se 

obtém a matriz de avaliação de desempenho adaptada apresentada no quadro 10. 
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 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 Valor Serviço 
 Custo Qualidade Tempo 

P
ro

du
to

 

Selecionar e especificar indicadores 
de desempenho que traduzam os 
custos e/ou aspectos financeiros do 
produto, como: custo de materiais, 
custo de mão de obra direta. 

Selecionar e especificar 
indicadores de desempenho que 
quantifiquem o desempenho 
térmico, mecânico erelativo à 
segurança do produto, como: 
resistência à tração, resistência à 
compressão, condutividade 
térmica, difusividade térmica, 
material incombustível, 
resistividade do material. 

Selecionar e especificar 
indicadores de desempenho 
que traduzam a celeridade ou 
eficiência do produto, como: 
tempo de pega, lead time do 
processo. 

P
ro

ce
ss

o 

Selecionar e especificar indicadores 
de desempenho que traduzam os 
custos e/ou aspectos financeiros 
relativos ao processo de fabricação 
e/ou aplicação do produto, como: 
custo de produção unitário, TIR, 
VPL, Pay back. 

Selecionar e especificar 
indicadores de desempenho que 
quantifiquem o desempenho 
térmico erelativo à segurança 
quanto ao produto aplicado, como: 
fluxo de calor, amortecimento, 
defasagem. 

Selecionar e especificar 
indicadores de desempenho 
que quantifiquem a celeridade 
ou eficiência quanto ao 
processo de aplicação do 
produto, como: tempo de 
aplicação do isolante. 

 

 
 
 
Responsável pela análise econômica 
do produto, considerando os aspectos 
dos custos de produção (produto e 
processo) e indicadores financeiros 
(processo). 

 
 
 
Responsáveis pelas análises da funcionalidade: propriedades térmicas 
(qualidade no produto e processo), mecânicas (qualidade no produto) 
e desempenho na aplicação (tempo no processo); e da segurança para 
aplicação do produto (qualidade no produto). 

 

 
FICHA TÉCNICA CRIADA PARA CADA INDICADOR SELECIONAD O 

 

 
 

 

Quadro 10 – Matriz de avaliação de desempenho adaptada. Fonte: Adaptado de Hronec, 1994 e Takashina e 
Flores, 1999. 
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As três categorias de medidas de desempenho, previstas na matriz quantum, foram 

mantidas, pois as mesmas são capazes de retratar os três principais aspectos que devem ser 

considerados na seleção de isolantes térmicos. Em seguida apresenta-se cada categoria de 

medida com os respectivos aspectos que englobam: 

− qualidade: aspectos funcionais do produto e aspectos relativos à 

segurança; 

− tempo: aspectos funcionais relativos à aplicação e ao processo 

produtivo; e 

− custo: aspectos econômicos. 

Os demais modelos de avaliação de desempenho estudados possuem medidas com 

objetivos semelhantes ao modelo de Hronec; estes modelos também possuem alguns 

aspectos que não serão considerados nessa pesquisa,haja vista não se adequarem à análise 

do objeto de avaliação, como serão explicados a seguir. 

O modelo de matriz de medição de desempenho, a qual prevê a avaliação de 

medidas financeiras e não-financeiras,é coerente com as três categorias de medidas de 

desempenho selecionadas, pois as medidas financeiras serão representadas pela categoria 

custo e as medidas não-financeiras pelas categorias qualidade e tempo. Entretanto, este 

modelo prevê que as medidas financeiras e não-financeiras sejam avaliadas interna e 

externamente à empresa. A avaliação externa não será considerada porque, para o objeto 

de avaliação dessa pesquisa, não é possível uma avaliação de mercado, já que o produto 

será desenvolvido apenas em escala laboratorial e não haverá a comercialização do mesmo. 

O modelo SMART prevê utilização de medidas financeiras e medidas físicas para 

quantificar a eficiência interna, assemelhando-se com a seleçãodas três categorias de 

medidas de desempenhoproposta por Hronec (1994), pois as medidas financeiras serão 

representadas pela categoria custo e as medidas físicas pelas categorias qualidade e tempo. 

Porém o modelo SMART também é composto por medidas de mercado para quantificar a 

eficácia externa e, como foi explicado para o modelo de matriz de medição de 

desempenho, que também possui avaliação externa, essa avaliação não será possível. 

O Performance Pyramid sugere a apresentação conjunta das medidas de um mesmo 

nível hierárquico para facilitar a análise e identificação de trade-offs entre as 

medidasdesempenho. Como informado anteriormente substitui-se os níveis organizacionais 

pelos tipos de indicadores;todavia elaborou-se aficha do produto (anexo 2)para 

promoveruma apresentaçãoconjunta das medidas de um mesmo tipo de indicador e assim 
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facilitar a análise e a identificação de trade-offs,semelhante aosugerido pelo modelo 

SMART. 

As características básicas do modelo de três níveis do desempenho são a prevenção 

de problemas e o aperfeiçoamento contínuo nos níveis de organização, processo e 

trabalho/executor. Os níveis de organização e trabalho/executor sãoinadequados ao objeto 

de avaliação dessa pesquisa porque o mesmo será produzido apenas em escala laboratorial. 

Entretanto, o nível de processo,que propõe uma visão do fluxo de trabalho, é relevante e já 

faz parte do modelo proposto. 

Os relacionamentos entre as categorias de medidas continuam conforme o modelo 

proposto por Hronec, ou seja, o relacionamento entre elasé realizado sob duas perspectivas, 

valor (envolve custo e qualidade) e serviço (envolve qualidade e tempo). 

 

 

3.7Seleção dos indicadores para aplicação no modelo 

 

 

O processo de implantação da medição de desempenho pode ser dividido em 

especificação, implementação e uso das medições(SELLITO et al, 2006). Os autores 

afirmam que a especificação das medidas de desempenho é um processo cognitivo nos 

quais objetivos de estrategistas são transformados em medições capazes de mensurá-los. A 

implementação é gerenciável por metodologias de controle de projeto e baseada em 

tecnologia de informação e, o uso das medidas consiste na atualização, manutenção e 

avaliação das medições, em um processo permanente de aprendizado. 

O quadro 11 mostra os indicadores de desempenho selecionados para avaliar todos 

os aspectos da matriz, ressalta-se que neste estudo o nível de medida processo da matriz de 

desempenho é prejudicado nessa avaliação porque não dispomos de uma produção no chão 

de fábrica para estimar e projetar os índices que reflitam a qualidade no processo de 

fabricação do isolante térmico. Por este motivo alguns indicadores previstos anteriormente 

não foram selecionados, como lead time. 
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 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 Valor Serviço 
 Custo Qualidade Tempo 

P
ro

du
to

 

− Custos de material 
diretos 

 
 
 
 

− Resistência à tração na 
flexão  

− Resistência à 
compressão axial 

− Condutividade térmica 
− Difusividade térmica 
− Material incombustível 

− Tempo de 
pega 

P
ro

ce
ss

o − Custo de produção 
− Taxa interna de 

retorno (TIR) 
− Valor Presente 

Líquido (VPL) 

− Fluxo de Calor 
− Amortecimento 
− Defasagem 

− Tempo para 
aplicação 
dos isolantes 

Quadro 11 – Matriz de avaliação com indicadores selecionados. Fonte: Pesquisa direta (2010) 

 

Como já foi apresentada no quadro 10, a perspectiva de qualidade no caso do 

produto isolante térmico deve refletir as propriedades mecânicas para quantificar a 

resistência do produto, propriedades térmicas para quantificar a eficácia do produto e os 

aspectos de segurança, pois o produto será aplicado em uma área de risco, a qual precisa 

considerar todos os elementos que fazem parte de suas instalações. 

Acaracterização mecânica e térmica está intimamente associada às propriedades 

intrínsecas do material.Por isso, os indicadores de desempenho que traduzem essas 

perspectivas estão retratados principalmente na célula qualidade/produto do modelo 

adaptado de avaliação de desempenho. Contudo também foram selecionados indicadores 

de desempenho que retratam o comportamento dos isolantes quando aplicados a uma 

parede de alvenaria. 

Santos (2005) afirma que as três propriedades térmicas dos materiais mais 

importante para os cálculos térmicos são: a condutividade térmica, a difusividade térmica e 

o calor específico. Entretanto na caracterização térmica, o conhecimento de pelo menos 

duas destas propriedades é suficiente para que se possam quantificar com precisão 

adequada as trocas térmicas nos processos que envolvam adição ou remoção de energia 

térmica. Por conseguinte, optou-se por considerar os indicadores de condutividade térmica 

e difusividade térmica para avaliar a propriedade térmica dos isolantes no nível de medida 

produto. 

Informações de cada 
Indicador  

− Título 
− Abreviatura 
− Unidade 
− Categoria de medida 
− Tipo de indicador 
− Definição 
− Metodologia de medição 
− Metodologia de análise 
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A caracterização com relação à segurança, depende das propriedades intrínsecas 

do material, mas também do uso adequado dos mesmos. Portanto será considerado 

indicadores de desempenho no nível do produto, mas ressaltasse que aplicação dos 

isolantes térmicos in loco deveseguir o procedimento adequado para não comprometer o 

nível de segurança provido pelo isolante térmico. 

A pesquisa dos indicadores deve ser feita de forma extensa para evitar que algum 

índice importante não seja considerado. A princípio os indicadores da célula qualidade/ 

produto devem ser os mais importantes, entretanto é necessário considerar indicadores de 

tempo e custo no produto e no processo, pois os mesmo podem demonstrar a inviabilidade 

de comercialização de determinado produto. 

Em seguida será realizada uma descrição de cada indicador selecionado, contendo 

seu título, abreviatura, unidade, categoria de medida, tipo de indicador, definição, 

metodologia de medição e metodologia de análise. 

 

a. Indicador de desempenho: Custos de materiais diretos 

Abreviatura: CMD 

Unidade: R$ 

Categoria de medida de desempenho: Custo 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: Custo de matérias-primas, materiais secundários, embalagens e 

demais materiais utilizados na fabricação do produto. 

Metodologia de medição: Verificar o custo de cada material que será 

adicionado ao produto final e calcular o custo unitário de material direto 

Metodologia de análise: Busca-se um menor custo de materiais diretos, logo 

quanto menor esse indicador melhor o produto é sob esse aspecto de custo. 

 

b. Indicador de desempenho: Custo de produção 

Abreviatura: CP 

Unidade: R$ 

Categoria de medida de desempenho: Custo 

Tipo de indicador: Processo 

Definição: A totalidade dos custos da produção ocorridos em um 

determinado período de tempo. 
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Metodologia de medição: Serão considerados os custos de materiais diretos, 

mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação. Estes custos serão 

calculados baseando-se em uma simulação de produção industrial dos 

isolantes térmicos desenvolvidos, para isso foram identificadas as etapas 

necessárias para fabricação dos produtos e determinado a produção de 

acordo com a capacidade das máquinas, posteriormente identificou-se os 

itens de custos desse processo de fabricação, bem como realizou-se a 

classificação do processo, dos itens de custos identificados e do sistema e 

princípio de custeio mais adequado para aplicação. 

Os itens de custo identificados serão classificados conforme as definições 

apresentadas no quadro 12. 

 

Definições 

Custos 
Diretos 

São aqueles que podem ser alocados diretamente a cada 
produto, ou seja, devem ser classificados especificamente 
para cada produto. Exemplo: matéria-prima e mão-de-obra 

direta. 

Custos 
Indiretos 

São aqueles que não podem ser alocados diretamente a 
cada produto, ou seja, são passíveis de rateio para que 

possam integrar a cada produto. Exemplo: aluguéis, 
depreciação, energia elétrica, salários dos chefes de 

supervisão, etc. 

Custos 
Fixos 

São aqueles que dependem do volume de produção, ou 
seja, varia de acordo com a proporção de quantidade 

produzida. 

Custos 
Variáveis 

São aqueles que dependem do volume de produção, ou 
seja, varia de acordo com a proporção de quantidade 

produzida. 

Despesas 

É o valor dos insumos consumidos com o funcionamento 
da empresa e não identificados com a fabricação, ou seja, 

são gastos relacionados à administração da empresa ou ao 
setor de vendas, em suma, todos os gastos que não estão 

diretamente ligados à produção. 

Gastos Sacrifício financeiro que a empresa arca para obtenção de 
um bem ou serviço. 

Quadro 12 – Classificação dos custos. Fonte: Bornia (2009) 

Essas definições serão empregadas na aplicação dos métodos e princípios de 

custeio. Segundo Bornia (2009) os princípios de custeio são classificados 
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em variável, o qual aloca apenas os custos variáveis aos produtos, os custos 

fixos sãoconsiderados como despesas do período. Já o princípio por 

absorção ideal e o princípio por absorção total aloca os custos fixos e 

variáveis aos produtos com a diferença que o primeiro não considera os 

custos com os desperdícios, enquanto que o segundo considera.  

Para Bornia (2009) os métodos de custeio são divididos em tradicionais e 

modernos. Os métodos tradicionais são: rateio, custeio padrão e RKW 

(Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit) ou centro de custos. Os 

métodosmodernos são ocusteio baseado em atividades (ABC), que busca 

identificar os gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas 

rotas de consumo dos recursos diretamente identificáveis com suas 

atividades mais relevantes e destas para os produtos ou serviços 

(NAKAGAWA, 1991), e o método por unidade de esforço produtivo (UEP), 

que segundo Allora & Gantzel (1996) é um unificador dos controles de 

gestão produtiva das empresas, e que, por meio de uma única unidade de 

medida, permite medir toda e qualquer produção, por mais diversificada que 

seja. 

Metodologia de análise: Busca-se um menor custo de produção possível, 

logo quanto menor esse indicador melhor o produto é sob esse aspecto de 

custo. 

 

c. Indicador de desempenho: Taxa interna de retorno 

Abreviatura: TIR 

Unidade: % 

Categoria de medida de desempenho: Custo 

Tipo de indicador: Processo 

Definição: Taxa necessária para igualar o valor do investimento com os 

retornos futuros do mesmo. 

Metodologia de medição: Utiliza-se o Microsoft Excel para calcular a TIR 

de cada projeto, através da fórmula TIR(valores; estimativa), na qual valores 

é o intervalo que contém os fluxos de caixa e estimativa é um parâmetro 

opcional, que não será utilizado. 
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Metodologia de análise: A TIR deve ser superior a taxa mínima de 

atratividade (TMA) para o projeto ser viável e quanto mais alta for essa taxa 

mais rentável é o projeto. Entretanto este indicador não deve ser utilizado 

para escolha entre projetos excludentes. 

d. Indicador de desempenho: Valor presente Líquido 

Abreviatura: VPL 

Unidade: R$ 

Categoria de medida de desempenho: Custo 

Tipo de indicador: Processo 

Definição: Objetiva determinar o valor presente de futuros pagamentos 

descontados a uma taxa de juros adequada, menos o custo do investimento 

inicial. 

Metodologia de medição: Calcula-se subtraindo o investimento inicial do 

valor presente das entradas de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo 

de capital da empresa. 

Metodologia de análise: O projeto deve ser aceito caso o VPL seja maior 

que zero e rejeitado se menor que zero. 

 

e. Indicador de desempenho: Resistência à tração na flexão 

Abreviatura: RTF 

Unidade: MPa 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: Determinar a máxima tensão de tração na flexão suportada pelo 

corpo de prova prismático. 

Metodologia de medição: Seguindo a NBR 13279 (2005), aplica-se um 

carregamento central a um corpo de prova prismático de 40 mm x 40 mm x 

160 mm, colocado sobre dois apoios com 100 mm de distância entre eles. 

Neste ensaio utilizou-se uma prensa da marca Shimadzu (OLIVEIRA, 2009) 

A RTF é calculada através da seguinte expressão 
22

3

bh

PL
RTF = ,onde 

b=h=40 mm, L=100 mm e P é a força aplicada pelo instrumento. 
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Metodologia de análise: Quanto maior a resistência à tração na flexão da 

placa melhor, pois diminui-se o risco de danos durante o uso. 

 

f. Indicador de desempenho: Resistência à compressão axial 

Abreviatura: RCA 

Unidade: MPa 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: Determinar a máxima tensão de compressão suportada pelo 

corpo de prova prismático. 

Metodologia de medição: Seguindo a NBR 13279 (2005), realiza-se o 

ensaio nas metades dos corpos de prova resultantes do ensaio de resistência 

à flexão, apoiadas em placas metálicas 40 mm x 40 mm. A máquina 

utilizada foi uma prensa universal (OLIVEIRA, 2009).  

Metodologia de análise: Quanto maior a resistência à compressão axial da 

placa melhor, pois diminui-se o risco de danos durante o uso. 

 

g. Indicador de desempenho: Condutividade térmica 

Abreviatura: k 

Unidade: W/m oC 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: Medida física que traduz a habilidade do material em conduzir 

calor. É considerada a mais importante das propriedades físicas de um 

isolante (NEIRA, 2005). 

Metodologia de medição: A condutividade térmica foi determinada pelo 

Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa 

Catarina utilizando-se um equipamento denominado Condutivímetro 

Fluxométrico e seguindo a norma Técnica ISO 8301-199: Standart Test 

Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal 

Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus, 
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através da seguinte equação: R
L=λ , onde L é a espessura da amostra e 

R a resistência térmica, medida pelo equipamento. 

Metodologia de análise: Quanto maior a condutividade térmica de um 

material, maior será sua capacidade de transferir calor, como deseja-se 

desenvolver um isolante térmico é necessário que a condutividade seja a 

menor possível. 

 

h. Indicador de desempenho: Difusividade térmica 

Abreviatura: α 

Unidade: m²/s 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: Representa a relação entre a capacidade que o material tem de 

conduzir e de armazenar energia (NEIRA, 2005). 

Metodologia de medição: Conforme explica Oliveira (2009) utiliza-se o 

LFA 457 Micro Flash da marca Netzsch para obter a difusividade térmica 

de compósitos e outros materiais em uma faixa de temperatura de 25 ºC a 

200 ºC. O equipamento utiliza um pulso de laser para gerar aumento de 

temperatura na amostra e utiliza um sensor InSb resfriado por nitrogênio 

líquido, para realizar a leitura de temperatura sem contato direto com a 

amostra. As amostras utilizadas são cilíndricas com diâmetro de 25,4 mm e 

espessura de 5 mm, conforme indicação do manual do aparelho. O Software 

Netzsch controla todos os parâmetros do teste, como dados da amostra; o 

calor específico e a massa específica; e o programa de temperatura. A 

análise dos dados é executada por um software da Netzsch utilizando o 

modelo matemático de Cape-Lehman, pois o mesmo adéqua-se a geometria 

da amostra. A difusividade é determinada através da seguinte equação: 

21
2

238,1
t

L
πα = , na qual 21t  é o tempo necessário para que o aumento da 

temperatura na face posterior da amostra atinja a metade do seu valor 

máximo e L é a espessura da amostra. 

Metodologia de análise: Materiais de baixa difusividade retardam a 

transferência de variações externas de temperatura para o interior das 
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construções, logo deseja-se que a difusividade térmica seja a menor 

possível. Essa propriedade é mais importante para as construções porque 

demonstra em quanto tempo a edificação terá a mesma temperatura do seu 

entorno. 

 

i. Indicador de desempenho: Material incombustível 

Abreviatura: INC 

Unidade: - 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: É o material que quando submetido à combustão, não apresenta 

danos nem desenvolvem elevada quantidade de fumaça e gases. 

Metodologia de medição: Verificou-se a classificação dos materiais quanto 

à combustão e definiu-se que ele seria classificado de acordo com o item 

mais combustível presente em sua composição, dessa forma a segurança 

contra incêndios está sendo mantida. 

Metodologia de análise: Neste indicador, identifica-se a inviabilidade de 

aplicar-se o isolante térmico desenvolvido em subestações elétrica, logo 

após obter a classificação final do isolante térmico verifica-se a viabilidade 

do ponto de vista de segurança. 

 

j. Indicador de desempenho: Fluxo de Calor 

Abreviatura: Q 

Unidade: W/m2 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Processo 

Definição: Taxa de calor transferido através de uma superfície. 

Metodologia de medição: Segundo Oliveira (2009), foi analisado o 

desempenho térmico das placas, considerando uma parede plana composta, 

constituída por tijolos cerâmicos de 8 furos e revestida com placas 

quadradas de materiais não convencionais, tendo 40 cm de lado. Cada placa 

tem um apoio em cada canto para fixação através do sistema macho-fêmea, 

resultando em uma câmara de ar entre o fundo e o revestimento da parede, 



 81

conforme figura 10. Na análise considerou-se uma extensão de 1 metro 

sobre a parede, correspondendo a duas placas e meia, implicando uma área 

de 0,4 m². Verifica-se que, nessa configuração, há oito apoios formando 

quatro pares e dois separados, formando seis conjuntos de apoios: A, B, C, 

D, E e F. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Parede plana composta com a placa de revestimento proposta. 

Fonte: Oliveira (2009) 

O fluxo de calor é calculado de acordo com a seguinte equação: 
tR

T
Q

∆= .  

Para facilidade do cálculo, fez-se uma analogia com um circuito elétrico 
misto, composto de resistências em série, como a camada de ar externo, 
revestimento de argamassa, parede de tijolos, fundo da placa; e de 
resistências em paralelo, como os apoios e a camada de ar entre a parede e a 
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placa. Portanto a resistência total será:
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Metodologia de análise: Isolantes térmicos devem permitir o mínimo fluxo 

de calor, logo deseja-se que este indicador seja o menor possível.  

 

k. Indicador de desempenho: Amortecimento 

Abreviatura: m 

Unidade: - 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Processo 

Definição: Representa a quantidade de calor que penetra no ambiente, em 

relação à quantidade de calor recebida do exterior. 

Metodologia de medição: O cálculo do amortecimento foi realizado 

conforme a metodologia utilizada por Oliveira (2009) que aplicaa fórmula 

de Mackey e Wright para obter essa propriedade de materiais não 

homogêneos:  
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Metodologia de análise: Neste indicador, deseja-se o menor índice possível, 

pois o mesmo demonstra a quantidade de calor transferida para o ambiente. 

 

l. Indicador de desempenho: Defasagem 

Abreviatura: ϕ  

Unidade: h 

Categoria de medida de desempenho: Qualidade 

Tipo de indicador: Processo 
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Definição: É o tempo transcorrido entre uma variação térmica máxima em 

um meio e sua manifestação na superfície oposta de um componente 

submetido a um regime periódico de transmissão. 

Metodologia de medição: O cálculo da defasagemfoi realizado conforme a 

metodologia utilizada por Oliveira (2009) que aplica a fórmula de Mackey e 

Wright para obter essa propriedade de materiais não homogêneos:  
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os quais já foram calculados para obter a amortização. 

Metodologia de análise: Neste indicador, deseja-se o maior índice possível, 

pois quanto maior o tempo transcorrido, mais retardada será a entrada do 

calor no ambiente. 

 

m. Indicador de desempenho: Tempo de pega 

Abreviatura: TP 

Unidade: min 

Categoria de medida de desempenho: Tempo 

Tipo de indicador: Produto 

Definição: É o período necessário para endurecimento da massa que forma a 

placa isolante. 

Metodologia de medição: O tempo de pega foi determinado de acordo com 

a NBR 12128 (Oliveira, 2009). 

Metodologia de análise: Quanto menor o tempo de pega, pois mais rápido 

será finalizada a produção. 

 

n. Indicador de desempenho: Tempo para aplicação dos isolantes 

Abreviatura: T 

Unidade: min/m² 

Categoria de medida de desempenho: Tempo 
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Tipo de indicador: Processo 

Definição: É o período necessário para fixação e encaixe das placas de 

isolante térmicas em uma parede de alvenaria. 

Metodologia de medição: Estimou-se esse tempo através de placas 

semelhantes utilizadas no mercado. Verificou-se o tempo necessário para 

colocação dos parafusos de fixação e encaixe das placas de isolante 

suficientes para cobrir uma parede de alvenaria com pé direito de 2,8 m e 

4,0 m de largura, totalizando uma área de 11,20 m². Para isso, serão 

necessárias a colocação de 7 placas na altura e 10 placas no comprimento, 

totalizando a aplicação de 70 placas. 

Metodologia de análise: Quanto menor o tempo de aplicação, melhor será o 

produto, pois evidencia-se a facilidade de instalação e reduz-se os custo com 

mão-de-obra para instalação das placas. 
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CAPÍTULO 4: Resultados e discussões 

 
Este capítulo trata da aplicação do modelo adaptado, para isso será realizada 

primeiramente a identificação e descrição dos isolantes térmicos desenvolvidos e, 

posteriormente, será realizada a mensuração das medidas de desempenho selecionadas 

anteriormente para cada isolante térmico desenvolvido. 

 

 

4.1 Identificação dos isolantes térmicos desenvolvidos 

 

 

Primeiramente, Oliveira (2009) procurou determinar o teor ótimo de adição de 

vermiculita e resíduo de EVA e da relação água/gesso para a composição das misturas. 

Nesta etapa o arranjo experimental adotado incluiu 2 fatores com 6 níveis: percentual de 

adição, em massa, 0%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% e relação água/gesso com 3 níveis, 0,8, 

0,9 e 1,0 para o compósito com vermiculita, e 0,7, 0,8 e 0,9 para o compósito com EVA. 

As tabelas1 e 2 resumem a composição de todas as misturas produzidas.  

 

Compósito gesso-vermiculita 

Vermiculita (%) Relação a/g 

0 0,8  - 0,9-1,0 

5 0,8  - 0,9  -  1,0 

10 0,8  - 0,9  -  1,0 

15 0,8  - 0,9  -  1,0 

20 0,8  - 0,9  -  1,0 

25 0,8  - 0,9  -  1,0 

TABELA 1 – Composição das misturas gesso-vermiculita.  
Fonte: Oliveira (2009) 
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Compósito gesso-EVA 

EVA (%) Relação a/g 

0 0,7  -  0,8  - 0,9 

5 0,7  -  0,8  - 0,9 

10 0,7  -  0,8  - 0,9 

15 0,7  -  0,8  - 0,9 

20 0,7  -  0,8  - 0,9 

25 0,7  -  0,8  - 0,9 

TABELA 2 – Composição das misturas e gesso-EVA.  
Fonte: Oliveira (2009) 

 

Após ensaios mecânicos e análises estatísticas dos resultados, Oliveira 

(2009)definiu o percentual de adição da vermiculita em 20% e do EVA em 12,5%, e a 

relação água/gesso foi definida em 0,9 para o compósito gesso-vermiculita e 0,8 para o 

compósito gesso-EVA. 

Em seguida, Oliveira (2009) estudou o efeito da substituição parcial da matriz de 

gesso por resíduo cerâmico e cal nos compósitos. Nesta segunda etapa, ela buscou 

melhorar as propriedades físicas e mecânicas, conferindo uma maior durabilidade ao 

compósito. Foram utilizadas as composições da matriz apresentadas na tabela 3. 

 

DEN Gesso (%) Cal (%) Resíduo Cerâmico (%) 

GP 100 0 0 

G10C 90 10 0 

G20C 80 20 0 

G10C10RC 80 10 10 

G8C12RC 80 8 12 

TABELA 3 – Composição da matriz gesso, cal e resíduo cerâmico para os compósitos gesso-vermiculita e 
gesso-EVA.Fonte: Oliveira (2009) 
 

Oliveira (2009) afirma que não há registro de tratamentos de compósitos à base de 

gesso visando a sua impermeabilização na literatura. Ela obteve impermeabilização nos 

compósitos de vermiculita e EVA aplicando através de pintura,na superfície dos 

compósitos, uma resina líquida de base de silano-siloxano indicada para a 

impermeabilização de tijolo aparente, cerâmica porosa e concreto aparente. 
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Finalmente, ela definiu como alternativas de isolantes térmicos os seguintes 

compósitos: G12RC8C-Vermiculita (massa específica 877kg/m3, calor específico 

1,443kJ/kg·ºC) e G12RC8C-EVA (massa específica 944kg/m3, calor específico 

1,352kJ/kg·ºC), além de uma placa produzida apenas com o gesso (massa específica 

960kg/m3, calor específico 0,926kJ/kg·ºC) para comparação. Ela ainda propôs que a 

aplicação dos isolantes térmicos nas edificações fosse realizada através da fixação de 

placas nas paredes e no teto. 

A placa proposta (dimensão 40cm x 40cm)na figura 11possui saliências nos 

vértices para obter uma camada de ar entre ela e a alvenaria. Essas saliências são do tipo 

macho e fêmea com dimensões 10cm x 10cme ficarão em contato com a alvenaria. A 

fixação das placas na alvenaria é feita através da colocação de parafusos que prendem 

algumas placas, enquanto que as demais se prendem uma na outra pelo encaixe macho e 

fêmea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11 – Modelo da placa proposta. Fonte: Oliveira (2009). 
 

Considerando os procedimentos adotados em laboratório para desenvolvimento 

dos isolantes térmicos, determinou-se um processo de produção industrial necessário para 

obtenção dos respectivos produtos, conforme figura 12.  
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Figura12 – Fluxograma de Produção. Fonte: Pesquisa Direta (2010). 

Resíduo 
cerâmico 

Cal Gesso Vermiculita 
ou EVA 

Britar 

Moer 

Água 

Homogeneizar os 
materiais 

Polvilhar a mistura sobre 
a água 

Misturar até 
homogeneizar a massa 

Colocar a massa nos 
moldes 

Secar as placas 

Retirar as placas dos 
moldes 

Aplicar resina nas 
superfícies das placas 

Secar as placas 

Estocar as placas 

Selecionar 



 89

4.2Mensuração dos indicadores para aplicação no modelo 

 

 

Nesta sessão serão apresentados os resultados de cada indicador proposto para 

avaliar os isolantes térmicos de vermiculita e EVA.  

 

a. Custo de materiais 

O indicador custos de materiais diretos foi calculado baseando-se no valor de 

mercado e quantidade dos itens que compõem os respectivos produtos. A tabela 4 descreve 

o cálculo realizado para cada um dos produtos. 

Isolante 
térmico 

Material C Uni Qtd CParcial= 
CUni x Qtd 

(R$) 

CM  

(R$) 

EVA 

Gesso R$0,3125/kg 1,1067 0,3458 

2,1729 
Água R$1,83/l 0,8860 1,6213 
Cal R$0,375/kg 0,2656 0,0996 

Resíduo Cerâmico R$0,10/kg 0,3984 0,0398 
EVA R$ 0,10/kg 0,6640 0,0664 

Vermiculita 

Gesso R$0,3125/kg 1,1790 0,3684 

3,5385 
Água R$1,83/l 1,0620 1,9434 
Cal R$0,375/kg 0,2656 0,0996 

Resíduo Cerâmico R$0,10/kg 0,3984 0,0398 
Vermiculita R$2,62/kg 0,4150 1,0873 

Gesso 
Gesso R$0,3125/kg 1,8444 0,5763 

3,2765 
Água R$1,83/l 1,4755 2,7002 

TABELA 4 – Cálculo do custo de material para uma placa de isolante térmico 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

Os resultados obtidos no custo de materiais dos isolantes térmicos com EVA e com 

vermiculita foram de R$2,27 e R$3,54, respectivamente, e o gesso foi de R$3,28. Por 

conseguinte, a composição utilizada no isolante térmico com EVA proporcionou um 

melhor desempenho, ou seja, o menor custo de materiais por produto. 

 

b. Custo de produção 

O indicador custo de produção foi calculado através de uma estimativa de uma 

linha de produção. Para isso, estimou-se um processo industrial de produção de isolantes 

térmicos considerando o procedimento realizado em laboratório para obtenção dos mesmos 

e posteriormente calculou-se o custo de produção. 

Para estimar o custo de fabricação unitário, fixaram-se os seguintes dados para 

simular uma empresa capaz de produzir os isolantes térmicos: 
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− Número de funcionários: 24, sendo 6 operadores, 13 auxiliares, 1 

supervisor de produção, 2 auxiliares administrativo, 1 atendente, 1 

diretor industrial. 

− Jornada de trabalho: 44 horas semanais. 

− Capacidade de produção: 46.000 placas/mês definida a partir da 

capacidade das máquinas. 

− Equipamentos e mobiliários descritos na tabela 5. 

Equipamentos 

Nome Qtde Valor / Unit Total 
Moinho de bola 1 R$90.000,00 R$90.000,00 
Betoneira 400L 4 R$3.174,90 R$12.699,60 
Estufa 1 R$12.000,00 R$12.000,00 
Computador 2 R$1.249,50 R$2.499,00 
Impressora jato tinta e fax 1 R$499,00 R$499,00 

Total    R$117.697,60 
Material de Escritório 

Nome Qtde  Valor / Unit Total 
Mesa esquina 3 R$546,00 R$1.638,00 
Armário 2 R$405,00 R$810,00 
Cadeira padrão 10 R$97,90 R$979,00 
Total    R$3.427,00 

Outros 
Nome Qtde  Valor / Unit Total 
Bebedouro 2 R$489,00 R$978,00 
Ar condicionado Sprinter Grande 2 R$2.749,00 R$5.498,00 
Telefone 5 R$32,90 R$164,50 
Total    R$6.640,50 

TABELA 5 – Equipamentos e mobiliário 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

O sistema de produção previsto (figura 12) não é automatizado e caracteriza-se 

como uma produção intermitente, pois o produto será fabricado em lotes. Logo, o sistema 

de acumulação de custos por ordem é o mais apropriado para ser aplicado. 

O sistema de custo irá definir quais informações são importantes, ou seja, o 

princípio de custeio, e qual a forma utilizada para obter essas informações, isto é, o método 

de custeio utilizado. O princípio adotado será o custeio por absorção integral ou total, que 

aloca todos os custos ao produto. 

Posteriormente, serão definidos e mensurados os tipos e quantidades de recursos 

consumidos na fabricação dos produtos. 
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Os itens de custos previstos para o processo produtivo dos isolantes térmicos com 

EVA, bem como, sua classificação e mensuração são descritos nas tabelas 6 e 7. 

Descrição Mensais Despesa Fixa  Custo Fixo Custo 
Variável 

Custo  
Direto 

Custo 
 Indireto 

Materiais diretos R$99.960,93   R$99.960,93 R$99.960,93  

Salários + Encargo R$36.024,14  R$36.024,14   R$18.979,10 R$17.045,04 

Energia Elétrica R$3.170,17 R$220,40    R$2.949,77  R$2.949,77 

Limpeza e Conservação R$200,00 R$200,00         

Depreciação R$1.089,69   R$1.089,69     R$1.089,69 

Segurança R$600,00 R$600,00         

Material de expediente  R$500,00 R$500,00      

Despesas com comunicação – Telefone R$300,00 R$300,00         

Profissionais Autônomos – Advogado R$1.200,00 R$1.200,00         

Profissionais Autônomos – Contador R$1.200,00 R$1.200,00         

TOTAL R$4.220,40 R$37.113,83 R$102.910,70 R$118.840,03 R$21.084,50 
TABELA 6 – Itens de custo do isolante térmico EVA 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

CLASSIFICAÇÃO Descrição VALOR Cálculo 
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Energia Elétrica R$220,40 = (Energia Elétrica) – CI 

Limpeza e Conservação R$200,00 = (Estimado) 

Segurança R$600,00 = (Estimado) 

Profissionais Autônomos – Advogado R$1200,00 = (Salário de Advogado) 

Profissionais Autônomos – Contador R$1200,00 = (Salário de Contador) 

Material de expediente R$500,00 = (Estimado) 

Despesas (comunicação) - Telefone fixo R$300,00 = (Estimado) 

C
U

S
T

O
 IN

D
IR

E
T

O
 (

C
I)

 

Salários + Encargo R$17.145,04 

 
Função  Qtd Salário Total 

Supervisor 1 R$4.204,50 R$4.204,50 

Auxiliar administrativo 2 R$916,58 R$1.833,16 

Atendente 1 R$916,58 R$916,58 

Diretor industrial 1 R$10.090,80 R$10.090,80 

Total     R$17.045,04 
 
 

Energia Elétrica R$2.949,77 

Descrição Valor 
Potência (W) 41384 
Hora funcionamento por mês 176 
Consumo (KWh) 6506,90 
Tarifa de energia (R$ por KWh) 0,45333 
Consumo da produção R$2.949,77 
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Depreciação R$1.089,69 

 

Nome Valor 
Taxa anual 
de 
depreciação 

Depreciação 
mensal 

Moinho de bola R$90.000,00 10,00% R$750,00 

Betoneira 400L R$12.699,60 10,00% R$105,83 

Estufa R$12.000,00 10,00% R$100,00 

Computador R$2.499,00 20,00% R$41,65 

Impressora jato 
tinta e fax R$499,00 20,00% R$8,32 

Mesa esquina R$1.638,00 10,00% R$13,65 

Armário R$810,00 10,00% R$6,75 

Cadeira padrão R$979,00 10,00% R$8,16 

Bebedouro R$978,00 10,00% R$8,15 

Ar condicionado 
Sprinter Grande R$5.498,00 10,00% R$45,82 

Telefone R$164,50 10,00% R$1,37 

Total R$1.089,69 
 

C
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D
) Salários + Encargo R$18.979,10 

 

Função  Qtd Salário Total 
Operadores 6 R$1.177,26 R$7.063,56 
Auxiliares 13 R$916,58 R$11.915,54 
Total     R$18.979,10 

Materiais diretos 
(Produção de 2300 placas por dia) R$99.960,93 

 

Material  C Uni QTD Total 
Gesso R$0,3125 / kg 50.908,20 R$15.908,81 
Água R$1,8300 / L 40.756,00 R$74.583,48 
Cal R$0,3750 / kg 12.217,60 R$4.581,60 
Resíduo 
Cerâmico 

R$0,1000 / kg 
18.326,40 R$1.832,64 

EVA R$0,1000/kg 30.544,00 R$3.054,40 
Total   R$99.960,93 

TABELA 7 – Descrição dos cálculos dos itens de custo do isolante térmico EVA 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

Considerando que será produzido apenas um tipo de produto, o custo de fabricação 

unitário do isolante térmico de EVA será: 

3,04 R$  
46000

21.084,50) R$10,979.8199.960,93 (R$
 FABRICAÇÃO  UNITÁRIOCUSTO

PRODUZIDA QTD

INDIRETO) CUSTO  MOD(MP
  FABRICAÇÃO   UNITÁRIOCUSTO

=++=

++=

 

Os itens de custos previstos para o processo produtivo dos isolantes térmicos com 

vermiculita, bem como sua classificação e mensuração são descritos nas tabelas 8 e 9. 

Descrição Mensais Despesa Fixa  Custo Fixo Custo 
Variável 

Custo  
Direto 

Custo 
 Indireto 

Materiais diretos R$162.777,33   R$162.777,33 R$162.777,33  

Salários + Encargo R$36.024,14  R$36.024,14   R$18.979,10 R$17.045,04 

Energia Elétrica R$3.170,17 R$220,40    R$2.949,77  R$2.949,77 

Limpeza e Conservação R$200,00 R$200,00         

Depreciação R$1.089,69   R$1.089,69     R$1.089,69 

Segurança R$600,00 R$600,00         

Material de expediente  R$500,00 R$500,00      

Despesas com comunicação – Telefone R$300,00 R$300,00         

Profissionais Autônomos – Advogado R$1.200,00 R$1.200,00         

Profissionais Autônomos – Contador R$1.200,00 R$1.200,00         
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TOTAL R$4.220,40 R$37.113,83 R$165.727,10 R$181.756,43 R$21.084,50 
TABELA 8 – Itens de custo do isolante térmico vermiculita 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

CLASSIFICAÇÃO Descrição VALOR Cálculo 
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Energia Elétrica R$220,40 = (Energia Elétrica) – CI 

Limpeza e Conservação R$200,00 = (Estimado) 

Segurança R$600,00 = (Estimado) 

Profissionais Autônomos – Advogado R$1200,00 = (Salário de Advogado) 

Profissionais Autônomos – Contador R$1200,00 = (Salário de Contador) 

Material de expediente R$500,00 = (Estimado) 

Despesas (comunicação) – Telefone fixo R$300,00 = (Estimado) 
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Salários + Encargo R$17.145,04 

 
Função  Qtd Salário Total 

Supervisor 1 R$4.204,50 R$4.204,50 

Auxiliar administrativo 2 R$916,58 R$1.833,16 

Atendente 1 R$916,58 R$916,58 

Diretor industrial 1 R$10.090,80 R$10.090,80 

Total     R$17.045,04 
 
 

Energia Elétrica R$2.949,77 

Descrição Valor 
Potência (W) 41384 
Hora funcionamento por mês 176 
Consumo (KWh) 6506,90 
Tarifa de energia (R$ por KWh) 0,45333 
Consumo da produção R$2.949,77 

 

Depreciação R$1.089,69 

 

Nome Valor 
Taxa anual 
de 
depreciação 

Depreciação 
mensal 

Moinho de bola R$90.000,00 10,00% R$750,00 

Betoneira 400 L R$12.699,60 10,00% R$105,83 

Estufa R$12.000,00 10,00% R$100,00 

Computador R$2.499,00 20,00% R$41,65 

Impressora jato 
tinta e fax R$499,00 20,00% R$8,32 

Mesa esquina R$1.638,00 10,00% R$13,65 

Armário R$810,00 10,00% R$6,75 

Cadeira padrão R$979,00 10,00% R$8,16 

Bebedouro R$978,00 10,00% R$8,15 

Ar condicionado 
Sprinter Grande R$5.498,00 10,00% R$45,82 

Telefone R$164,50 10,00% R$1,37 

Total R$1.089,69 
 

C
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C

D
) Salários + Encargo R$18.979,10 

 

Função  Qtd Salário Total 
Operadores 6 R$1.177,26 R$7.063,56 
Auxiliares 13 R$916,58 R$11.915,54 
Total    R$18.979,10 

Materiais diretos 
(Produção de 2300 placas por dia) 

R$162.777,33 

 

Material  C Uni QTD Total 
Gesso R$0,3125 / kg 54.234,00 R$16.948,13 
Água R$1,8300 / L 48.852,00 R$89.399,16 
Cal R$0,3750 / kg 12.217,60 R$4.581,60 
Resíduo 
Cerâmico 

R$0,1000 / kg 
18.326,40 R$1.832,64 

Vermiculita R$2,62 /kg 19.090,00 R$50.015,80 
Total   R$162.777,33 

TABELA 9 – Descrição dos cálculos dos itens de custo do isolante térmico vermiculita 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
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Considerando que será produzido apenas um tipo de produto, o custo de fabricação 

unitário do isolante térmico de vermiculita será: 

4,41 R$  
46000

21.084,50) R$10,979.81162.777,33 (R$
 FABRICAÇÃO  UNITÁRIOCUSTO

PRODUZIDA QTD

INDIRETO) CUSTO  MOD(MP
  FABRICAÇÃO   UNITÁRIOCUSTO

=++=

++=

 

Para o isolante térmico de gesso há alterações no processo produtivo e, 

consequentemente, no equipamento e número de funcionários necessários.  

− Número de funcionários: 21, sendo 5 operadores, 11 auxiliares, 1 

supervisor de produção, 2 auxiliares administrativo, 1 atendente, 1 

diretor industrial. 

− Jornada de trabalho: 44 horas semanais 

− Capacidade de produção: 46.000 placas/mês 

− Fluxograma produtivo descrito na figura 13 
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Figura13 – Fluxograma de Produção para isolante térmico de gesso. Fonte: Pesquisa Direta (2010). 
 

− Equipamentos e mobiliários descritos na tabela 10. 

Equipamentos 

Nome Qtde Valor / Unit Total 
Betoneira 400l 4 R$3.174,90 R$12.699,60 
Estufa 1 R$12.000,00 R$12.000,00 
Computador 2 R$1.249,50 R$2.499,00 
Impressora jato tinta e fax 1 R$499,00 R$499,00 

Total    R$117.697,60 
Material de Escritório 

Nome Qtde  Valor / Unit Total 

Polvilhar a mistura sobre 
a água 

Misturar até 
homogeneizar a massa 

Colocar a massa nos 
moldes 

Secar as placas 

Retirar as placas dos 
moldes 

Aplicar resina nas 
superfícies das placas 

Secar as placas 

Estocar as placas 

Gesso 
Água 
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Mesa esquina 3 R$546,00 R$1.638,00 
Armário 2 R$405,00 R$810,00 
Cadeira padrão 10 R$97,90 R$979,00 
Total    R$3.427,00 

Outros 
Nome Qtde  Valor / Unit Total 
Bebedouro 2 R$489,00 R$978,00 
Ar condicionado Sprinter Grande 2 R$2.749,00 R$5.498,00 
Telefone 5 R$32,90 R$164,50 
Total    R$6.640,50 
TABELA 10 – Equipamentos e mobiliário 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

Os itens de custos previstos para o processo produtivo dos isolantes térmicos com 

gesso, bem como, sua classificação e mensuração são descritos nas tabelas 11 e 12. 

Descrição Mensais Despesa Fixa  Custo Fixo Custo 
Variável 

Custo  
Direto 

Custo 
 Indireto 

Materiais diretos R$150.720,84   R$150.720,84 R$150.720,84  

Salários + Encargo R$33.113,72  R$33.113,72   R$15.968,68 R$17.145,04 

Energia Elétrica R$1.694,13 R$220,40   R$1.473,73  R$1.473,73 

Limpeza e Conservação R$200,00 R$200,00         

Depreciação R$339,69   R$339,69     R$339,69 

Segurança R$600,00 R$600,00         

Material de expediente  R$500,00 R$500,00      

Despesas com comunicação – Telefone R$300,00 R$300,00         

Profissionais Autônomos – Advogado R$1.200,00 R$1.200,00         

Profissionais Autônomos – Contador R$1.200,00 R$1.200,00         

TOTAL R$4.220,40 R$33.453,41 R$152.194,57 R$166.689,52 R$18.958,46 
TABELA 11 – Itens de custo do isolante térmico gesso 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

CLASSIFICAÇÃO Descrição VALOR Cálculo 

D
E

S
P

E
S

A
 F

IX
A

 

Energia Elétrica R$220,40 = (Energia Elétrica) – CI 

Limpeza e Conservação R$200,00 = (Estimado) 

Segurança R$600,00 = (Estimado) 

Profissionais Autônomos – Advogado R$1.200,00 = (Salário de Advogado) 

Profissionais Autônomos – Contador R$1.200,00 = (Salário de Contador) 

Material de expediente R$500,00 = (Estimado) 

Despesas (comunicação) – Telefone fixo R$300,00 = (Estimado) 

C
U

S
T

O
 IN

D
IR

E
T

O
 (

C
I)

 

Salários + Encargo R$17.145,04 

 
Função  Qtd Salário Total 

Supervisor 1 R$4.204,50 R$4.204,50 

Auxiliar administrativo 2 R$916,58 R$1.833,16 

Atendente 1 R$916,58 R$916,58 

Diretor industrial 1 R$10.090,80 R$10.090,80 

Total     R$17.045,04 
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Energia Elétrica R$1.473,73 

Descrição Valor 
Potência (W) 21413 
Hora funcionamento por mês 176 
Consumo (KWh) 3250,90 
Tarifa de energia (R$ por KWh) 0,45333 
Consumo da produção R$1.473,73 

 

Depreciação R$339,69 

 

Nome Valor 
Taxa anual 
de 
depreciação 

Depreciação 
mensal 

Betoneira 400L R$12.699,60 10,00% R$105,83 

Estufa R$12.000,00 10,00% R$100,00 

Computador R$2.499,00 20,00% R$41,65 

Impressora jato 
tinta e fax R$499,00 20,00% R$8,32 

Mesa esquina R$1.638,00 10,00% R$13,65 

Armário R$810,00 10,00% R$6,75 

Cadeira padrão R$979,00 10,00% R$8,16 

Bebedouro R$978,00 10,00% R$8,15 

Ar condicionado 
Sprinter Grande R$5.498,00 10,00% R$45,82 

Telefone R$164,50 10,00% R$1,37 

Total R$339,69 
 

C
U

S
T

O
 D

IR
E

T
O

 (
C

D
) Salários + Encargo R$15.968,68 

 

Função  Qtd Salário Total 
Operadores 5 R$1.177,26 R$5.886,30 
Auxiliares 11 R$916,58 R$10.082,38 
Total     R$15.968,68 

Materiais diretos 
(Produção de 2300 placas por dia) R$150.720,84 

 

Material  C Uni QTD Total 
Gesso R$0,3125 / kg 84.842,40 R$26.513,25 
Água R$1,8300 / L 67.873,00 R$124.207,59 

Total 
  R$150.720,84 

 

TABELA 12 – Descrição dos cálculos dos itens de custo do isolante térmico gesso 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
 

Considerando que será produzido apenas um tipo de produto, o custo de fabricação 

unitário do isolante térmico de gesso será: 

4,00 R$  
46000

17.145,04) R$68,968.51150.720,84 (R$
 FABRICAÇÃO  UNITÁRIOCUSTO

PRODUZIDA QTD

INDIRETO) CUSTO  MOD(MP
  FABRICAÇÃO   UNITÁRIOCUSTO

=++=

++=

 

Os resultados obtidos no custo de produção dos isolantes térmicos com EVA e com 

vermiculita foram de R$3,04 e R$4,41, respectivamente, e o gesso foi de R$4,00. Portanto, 

para a simulação de produção utilizada o isolante térmico com EVA proporcionou um 

melhor desempenho, ou seja, o menor custo de fabricação unitário. 

 

c. TIR e VPL 

Obteve-se a TIR e o VPL através de Microsoft Excel conforme apresentado na 

metodologia de medição da ficha deste indicador. As tabelas 13, 14 e 15 apresentamos 

resultados para os isolantes térmicos de EVA, vermiculita e gesso, respectivamente. 
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Na elaboração dos fluxos de caixa considerou-se um investimento inicial para 

compra de galpão e equipamentos industriais, meta de vendas crescente a cada ano, 

equipamentos depreciados linearmente ao longo dos anos, custo unitário de fabricação 

calculado anteriormente, taxa de atratividade de 7,5%, estimativa para o preço baseado em 

Mark UP. Verificou-se que todos os projetos são viáveis, entretanto, o gesso seria o mais 

rentável de acordo com a TIR e o VPL. 

 

 

FLUXO DE CAIXA DO 
ISOLANTE EVA 

Ano 0 -R$239.376,10 Taxa 7,50% 
Ano 1 R$28.383,51 VPL R$525.139,24 
Ano 2 R$52.787,72 TIR 17,6254% 
Ano 3 R$88.465,61 
Ano 4 R$114.859,30 
Ano 5 R$141.252,98 

TABELA 13 – TIR e VPL do isolante térmico de EVA 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

 

FLUXO DE CAIXA DO 
ISOLANTE VERMICULITA 

Ano 0 -R$239.376,10 Taxa 7,50% 
Ano 1 R$43.627,30 VPL R$475.151,86 
Ano 2 R$55.263,51 TIR 11,2134% 
Ano 3 R$68.066,88 
Ano 4 R$79.809,19 
Ano 5 R$91.551,51 

TABELA 14 – TIR e VPL do isolante térmico de Vermiculita 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

 

FLUXO DE CAIXA DO 
ISOLANTE GESSO 
Ano 0 -R$239.376,10 Taxa 7,50% 
Ano 1 R$49.242,40 VPL R$535.849,78 
Ano 2 R$59.844,08 TIR 19,4687% 
Ano 3 R$86.357,13 
Ano 4 R$109.258,19 
Ano 5 R$126.433,98 

TABELA 15 – TIR e VPL do isolante térmico de gesso 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
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Os resultados obtidos na TIR e no VPL, dos isolantes térmicos com vermiculita 

foram 11,21% e R$475.151,86 e com EVA foram 17,62% e R$525.139,24, 

respectivamente, e o gesso foi de 19,47% e R$535.849,78. 

Dessa forma, o isolante térmico com gesso proporcionou um melhor desempenho 

no indicador VPL, isto é, o mesmo proporcionou um retorno do investimento maior que os 

demais produtos. Ressalta-se que a TIR não deve ser utilizada na escolha para projetos 

excludentes, logo, consideram-se que os três projetos são viáveis; todavia, mesmo o 

isolante de gesso possuindo uma TIR superior aos demais, será considerado que os três 

projetos estão aprovados, segundo este indicador. 

 

d. Resistência à tração na flexão 

Obteve-se a resistência à tração na flexão através de testes de laboratório, seguindo 

a NBR 13279 (2005), conforme apresentado na metodologia de medição da ficha deste 

indicador. A tabela 16 apresenta o cálculo final para obtenção da resistência à tração na 

flexão para os dois isolantes térmicos. 

 

Isolante térmico Cálculo P (N) RTF (MPa) 
EVA 

2)40)(40(2

)100(3P
RTF =  

640 1,5 
Vermiculita 683 1,6 

Gesso 853 2,0 
TABELA 16 – Resultados da resistência à tração na flexão 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

Os resultados obtidos no ensaio de resistência à tração na flexão dos isolantes 

térmicos com EVA e com vermiculita foram de 1,5MPa e 1,6MPa, respectivamente, e o 

gesso foi de 2,00MPa. Logo, o isolante térmico com gesso proporcionou um melhor 

desempenho, isto é, proporcionou a maior resistência quando submetido às forças 

aplicadas durante este ensaio mecânico. 

 

e. Resistência à compressão axial 

Os resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão axial, segundo Oliveira 

(2009), dos isolantes térmicos com vermiculita e com EVA foram de 2,8MPa e 3,0MPa, 

respectivamente, e o gesso foi de 2,5MPa. Assim sendo, o isolante térmico com EVA 

proporcionou um melhor desempenho, ou seja, proporcionou a maior resistência quando 

submetido às forças aplicadas durante este ensaio mecânico. 
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f. Condutividade térmica 

Os valores para a condutividade térmica dos isolantes térmicos com vermiculita e 

com EVA para uma temperatura média de 25ºC foram de 0,27W/m·ºC e 0,26W/m·ºC, 

respectivamente, e o gesso foi de 0,30W/m·ºC. Por conseguinte, o isolante térmico com 

EVA proporcionou um melhor desempenho. Destaca-se que, segundo Neira (2005), a 

condutividade térmica é considerada a propriedade física mais importante para um isolante 

térmico. 

 

g. Difusividade térmica 

Através do equipamento LFA 457 Micro Flash da marca Netzsch, Oliveira (2009) 

obteve os seguintes resultados médios para a difusividade térmica dos isolantes térmicos 

com vermiculita e com EVA: 0,23 x 10-6 m2/s e 0,21 x 10-6 m2/s, respectivamente; o gesso 

foi de 0,25 x 10-6 m2/s. Portanto, o isolante térmico com EVA proporcionou um melhor 

desempenho. Destaca-se a importância desta propriedade para as construções porque ela 

traduz o tempo necessário para que o interior da edificação tenha a mesma temperatura do 

seu entorno. 

 

h. Material incombustível 

Verificou-se a classificação dos materiais, quanto à combustão, que compõem os 

isolantes térmicos em suas respectivas fichas de segurança. Obteve-se resultado 

apresentado na tabela 17. 

 

Isolante 
térmico 

|Material Material Classificação final 

EVA 

Gesso Não combustível 
Material 

semicombustíve
l 

Cal Não combustível 
Resíduo Cerâmico Não combustível 

EVA Combustível 

Vermiculita 

Gesso Não combustível 
Material 

incombustível 
Cal Não combustível 

Resíduo Cerâmico Não combustível 
Vermiculita Não combustível 

Gesso Gesso Não combustível Material 
incombustível 

TABELA 17 – Classificação dos materiais utilizados na placa de isolante térmico 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 
O isolante térmico desenvolvido com EVA pode ser classificado como um material 

semi-combustível de acordo com Mitidieri (1998), que coloca nesta classificação 
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revestimentos que contêm pequenas quantidades de madeira, plástico, papel, borracha, 

entre outros. Em outras palavras, desde que o material combustível esteja isolado por um 

material não combustível, pode-se considerá-lo semi-combustível. 

Os resultados obtidos na análise sobre a combustão de materiais demonstraram que 

o isolante térmico com vermiculita e o gesso são mais seguros para aplicação em 

subestações elétricas. Entretanto, o isolante térmico com EVA apresentou um desempenho 

suficiente para ser aplicado em subestações elétricas 

 

i. Fluxo de Calor 

Obteve-se o fluxo de calor através da seguinte equação: 
total

ie

R

tt
Q

−
= , considerando-

se a temperatura externa igual a 34°C, a qual corresponde a temperatura média da região 

(INMET, 2008) e a temperatura interna igual a 25°C, a qual corresponde a temperatura de 

conforto térmico no verão (NBR-6401) e calculou-se a resistência total, somando-se as 

resistências térmicas oferecida por cada elemento construtivo da parede (figura 10), ou 

seja, as resistênciastérmicas em série: resistência externa provocada pelo ar junto a parede, 

revestimentos externo e interno da parede, tijolos, placa de isolamento térmico, resistência 

interna provocada pelo ar junto a placa de isolamento e as resistências térmicas 

consideradas em paralelo, conforme descrito no item 3.2 j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Parede plana composta com a placa de revestimento proposta. 

Fonte: Oliveira (2009) 
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Para o cálculo da resistência térmica em paralelo do isolante térmico EVA 

considerou-se uma área de 0,4 x 1,0 metro, coberta com placas de isolamento térmico 

(Figura 14).Identificou-se as resistências representadas por A, B, C, D, E, F que são as 

saliências da placa que serão utilizadas para fixá-la na parede e para encaixe entre as placas 

e a resistência representada por G que seria a própria placa. 

Figura 14– Esboço da parede com a placa de revestimento aplicada. 

 
Para calcular as resistências térmicas do EVA, utilizou-se os seguintes dados: 

− A = 0,4 x 1,0 = 0,4 m2 – área da superfície normal ao fluxo de calor; 

− he = 22,68 W/m2oC – coeficiente de convecção térmica externa (ÇENGEL, 2002); 

− hi = 9,26 W/m2oC – coeficiente de convecção térmica interna (ÇENGEL, 2002); 

− ∆x1 = ∆x3 = 0,025 m - espessura da argamassa de revestimento; 

− ∆x2 = 0,09 m - espessura do tijolo cerâmico de 8 furos 9 x 19 x 19 cm; 

− ∆x4 = 0,015 m - espessura da borda do compósito da placa; 

− k1 = k3 = 1,15 W/m oC – condutividade térmica da argamassa de cimento e areia 

com espessura de 0,025 m (LAMBERT); 

− k2 = 0,69 W/m oC - condutividade térmica do tijolo cerâmico de 8 furos 

(OZISIK,1990); 
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− k4 = 0,26 W/m oC- condutividade térmica do material da placa, obtido a partir do 

Método Fluxométrico; 

− kar = 0,0 26 W/m oC -condutividade térmica do ar (INCROPERA e DeWITT, 

2003). 

− Resistência equivalente: 
GFEDCBAeq RRRRRRRR

11111111 ++++++= , 

WC
Req

/2532,2
923,1

1

885,2

1

885,2

1

885,2

1

885,2

1

769,5

1

769,5

11 °=++++++= , 

WCReq /44,0 °=  

- Resistência na saliências 

WC
Ak

x
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A
BA /769,5

)1,01,0(26,0

015,0

4

4 °=
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=
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==  e 
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Ak

x
RRRR

C
FEDC /885,2

)2,01,0(26,0

015,0

4
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=
∆

==== ;  

- Resistência da camada de ar criada pela fixação da placa na parede

WC
Ak

x
R o

Gar
G /923,1

)]101,01,0()140,0[(026,0

015,04 =
××−××

=∆= . 

 

Portanto, a resistência térmica total do isolante térmico do EVA será obtida através 

da seguinte equação: 

eq
ie

eqiet R
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+
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+
×

=tR  

WCRt /400,1440,0270,0144,0054,0326,0054,0110,0 °=++++++= , para um metro 

quadrado de área a WCRt /50,3 °= .  

Finalmente obteve-seo fluxo de calor para o isolante térmico comEVAatravés do 

seguinte cálculo: 2/571,2
50,3

2534
mWQ =−=

•
. 

Para o isolante térmico com vermiculita, utilizou-se os seguintes dados para 

calcular as resistências térmicas: 

− A = 0,4 x 1,0 = 0,4 m2 – área da superfície normal ao fluxo de calor; 
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− he = 22,68 W/m2oC – coeficiente de convecção térmica externa (ÇENGEL, 2002); 

− hi = 9,26 W/m2oC – coeficiente de convecção térmica interna (ÇENGEL, 2002); 

− ∆x1 = ∆x3 = 0,025 m - espessura da argamassa de revestimento; 

− ∆x2 = 0,09 m - espessura do tijolo cerâmico de 8 furos 9 x 19 x 19 cm; 

− ∆x4 = 0,015 m - espessura da borda do compósito da placa; 

− k1 = k3 = 1,15 W/m oC – condutividade térmica da argamassa de cimento e areia 

com espessura de 0,025 m (LAMBERT); 

− k2 = 0,69 W/m oC - condutividade térmica do tijolo cerâmico de 8 furos 

(OZISIK,1990); 

− k4 = 0,27 W/m oC- condutividade térmica do material da placa, obtido a partir do 

Método Fluxométrico; 

− kar = 0,0 26 W/m oC -condutividade térmica do ar (INCROPERA e DeWITT, 

2003). 

− Resistência equivalente: 
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Logo, a resistência térmica total do isolante térmico com vermiculita será obtida 

através da seguinte equação: 
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WCRt /383,1430,0270,0139,0054,0326,0054,0110,0 °=++++++= , para um metro 

quadrado de área a WCRt /46,3 °= .  

Finalmente obteve-se o fluxo de calor para o isolante térmico 

comvermiculitaatravés do seguinte cálculo: 2/601,2
46,3

2534
mWQ =−=

•
. 

Para placa feita apenas com gesso, utilizou-se os seguintes dados no cálculo da 

resistência térmica: 

− A = 0,4 x 1,0 = 0,4 m2 – área da superfície normal ao fluxo de calor; 

− he = 22,68 W/m2oC – coeficiente de convecção térmica externa (ÇENGEL, 2002); 

− hi = 9,26 W/m2oC – coeficiente de convecção térmica interna (ÇENGEL, 2002); 

− ∆x1 = ∆x3 = 0,025 m - espessura da argamassa de revestimento; 

− ∆x2 = 0,09 m - espessura do tijolo cerâmico de 8 furos 9 x 19 x 19 cm; 

− ∆x4 = 0,015 m - espessura da borda do compósito da placa; 

− k1 = k3 = 1,15 W/m oC – condutividade térmica da argamassa de cimento e areia 

com espessura de 0,025 m (LAMBERT); 

− k2 = 0,69 W/m oC - condutividade térmica do tijolo cerâmico de 8 furos 

(OZISIK,1990); 

− k4 = 0,30 W/m oC- condutividade térmica do material da placa, obtido a partir do 

Método Fluxométrico; 

− kar = 0,026 W/m oC -condutividade térmica do ar (INCROPERA e DeWITT, 2003). 

− Resistência equivalente: 
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Logo, a resistência térmica total para a placa de gesso foi obtida através da seguinte 

equação: 
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WCRt /340,1400,0270,0125,0054,0326,0054,0110,0 °=++++++= , para um metro 

quadrado de área a WCRt /35,3 °= .  

Finalmente, obteve-se o fluxo de calor para o isolante térmico apenas com 

gessoatravés do seguinte cálculo: 2/686,2
35,3

2534
mWQ =−=

•
. 

Os resultados obtidos para o fluxo de calor dos isolantes térmicos com EVA e com 

vermiculita foram de 2,571W/m² e 2,601W/m², respectivamente, e o gesso foi de 

2,686W/m². Deste modo, o isolante térmico com EVA proporcionou o melhor 

desempenho, isto é, ele possui a menor taxa de transferência de calor. 

 

j. Amortecimento e defasagem 

Obtiveram-se o amortecimento e a defasagem, para o isolante térmico com 

vermiculita, considerado os dados da tabela 18, através dos seguintes cálculos:  
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Camada L 
(m) 

k 
(kcal/hmoC) 

ρ 
(kg/m3) 

c 
(kJ/kg.oC) 

k x ρ x c 
(kcal2/hm4oC2) 

I 0,025 0,989 1950 0,239 460,92 

2 0,09 0,593 1600 0,201 190,71 
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3 0,025 0,989 1950 0,239 460,92 

4 (placa) 0,015 0,258 877 0,344 77,83 

4 (ar) 0,015 0,022 1,161 0,239 0,006 

4( placa) 0,015 0,258 877 0,344 77,83 

E 0,015 0,258 877 0,344 77,83 

TABELA 18 – Dados para cálculo do amortecimento e da defasagem do isolante térmico 
comvermiculita 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 
Considerando T igual a 24 horas, temos que o amortecimento e a defasagem do 

isolante térmico com vermiculita serão de: 26,094,171288,0
24

exp 2 =








××−= π

m , 

h2,594,171288,0
24

2

1 2 =××=
π

ϕ , respectivamente. 

 

Obtiveram-se o amortecimento e a defasagem,para o isolante térmico com EVA, 

através dos seguintes cálculos: 
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242 ./62,164 ChmkcalB o=  

 

Camada L 
(m) 

k 
(kcal/hmoC) 

ρ 
(kg/m3) 

c 
(kJ/kg.oC) 

kρc 
(kcal2/hm4oC2 

i 0,025 0,989 1950 0,239 460,92 

2 0,09 0,593 1600 0,201 190,71 
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3 0,025 0,989 1950 0,239 460,92 

4 (placa) 0,015 0,232 944 0,322 70,52 

4 (ar) 0,015 0,022 1,161 0,239 0,006 

4 (placa) 0,015 0,232 944 0,322 70,52 

e 0,015 0,232 944 0,322 70,52 

TABELA 19 – Dados para cálculo do amortecimento e da defasagem do isolante térmico 
comEVA 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

Considerando T igual a 24 horas, temos que o amortecimento e a defasagem do 

isolante térmico com EVA serão de: 25,062,164298,0
24

exp 2 =








××−= π

m , 

h3,562,164298,0
24

2

1 2 =××=
π

ϕ , respectivamente. 

 

Obtiveram-se o amortecimento e a defasagem, para a placa feita apenas com o 

gesso, através dos seguintes cálculos:  
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318,0

4,067,1289,3148,3 −−−−++++=B

242 ./08,146 ChmkcalB o=  

 

Camada ρ 
(kg/m3) 

L 
(m) 

k 
(kcal/hmoC) 

c 
(kJ/kg.oC) 

kρc 

i 1950 0,025 0,989 0,239 460,92 

2 1600 0,09 0,593 0,201 190,71 

3 1950 0,025 0,989 0,239 460,92 
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4 (placa) 960 0,015 0,189 0,221 40,10 

4 (ar) 1,161 0,015 0,022 0,239 0,006 

4 (placa) 960 0,015 0,189 0,221 40,10 

e 960 0,015 0,189 0,221 40,10 

TABELA 20 – Dados para cálculo do amortecimento e da defasagem do isolante térmico 
comgesso 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

Considerando T igual a 24 horas, temos que o amortecimento e a defasagem para as 

placas feita apenas com gesso serão de: 25,008,146318,0
24

exp 2 =








××−= π

m , 

h3,508,146318,0
24

2

1 2 =××=
π

ϕ , respectivamente. 

 

Os resultados obtidos para o amortecimento e a defasagem dos isolantes térmicos 

com vermiculita foram 0,26 e 5,2h e com EVA foram 0,25 e 5,3h, respectivamente, e o 

gesso foi de 0,25 e 5,3h.Por conseguinte, o isolante térmico com EVA e o gesso 

apresentaram o melhor desempenho, ou seja, elesproporcionarão uma relaçãomenor entre o 

calor que penetra no ambiente e o calor recebido (amortecimento) e um atraso maior na 

entrada de calor no ambiente (defasagem). 

 

k. Tempo de pega 

Conforme descrito por Oliveira (2009), determinaram-se os tempos de início e fim 

de pega de acordo com a NBR 12128 (1991), utilizando-se o aparelho de Vicat. A tabela 

21 apresenta os resultados em minutos dos tempos de pega dos isolantes térmicos. 

Isolante 
térmico 

Tempo de pega 
Inicial 

Tempo de pega 
Final 

EVA 22,90 38,37 
Vermiculita 16,48 26,48 

Gesso 8,50 14,00 
TABELA 21 – Tempo de pega dos isolantes térmicos 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

Os resultados dos tempos de pega demonstraram que o gesso possui um processo 

de secagem mais eficiente que os demais. 
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l. Tempo para aplicação dos isolantes 

Conforme descrito na metodologia de medição, este tempo foi estimado através de 

placas semelhantes utilizadas no mercado para cobrir uma área de 11,20m².Como o 

modelo da placa é o mesmo para todos os isolantes, obteve-se o mesmo resultado para o 

tempo de aplicação para todos eles. 

Segundo o CYPE Ingenieros S.A., um operador treinado e um ajudante levam 45,54 

minutos para cobrir uma área de 45m² com uma placa de granito de 40 x 40 x 2cm, a qual é 

fixada com parafusos nas extremidades e encaixes entre elas. Logo, estimou-se que seriam 

necessários 11,34 minutos para cobrir uma área de 11,20 m² com a placa de isolamento 

térmico desenvolvida, sendo com EVA, vermiculita ou gesso, ou seja, 1,01min/m². 
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CAPÍTULO 5: Considerações finais 

 
Este capítulo apresenta um resumo das etapas já executadas para elaboração desta 

dissertação e posteriormente as análises finais dos isolantes térmicos desenvolvidos, bem 

como uma classificação dos produtosdesenvolvidos em relação à viabilidade dos mesmos 

para ser aplicado nas subestações de energia. 

 

 

5.1 Revisão das etapas realizadas 

 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento das etapas finais desta dissertação, 

realizou-se uma revisão das etapas já executadas, destacando as principais contribuições de 

cada uma para a construção do resultado final desta dissertação. 

 

a. Seleção e adaptaçãode um modelo de avaliação de desempenho 

Adaptou-se o modelo quantum (quadro 4) para quantificar a performance de 

produtos. Este modelo foi selecionado visto que suas categorias de medida retratavam bem 

as perspectivasque deveriam ser analisadas na avaliação de isolantes térmicos e os níveis 

de atuação de medida, que não atendiam às necessidades de avaliação de um produto,e 

seriam facilmente adaptados utilizandoas perspectivas previstas nos demais modelos 

estudados.O modelo adaptado é apresentado no quadro 10 da seção 3.6. 

 

b. Identificação e descrição dos isolantes térmicos desenvolvidos 

Definiu-se que os isolantes térmicos seriam desenvolvidos em placas (dimensão 

40cm x 40cm) com saliências (10cm x 10cm) nos vértices para obter uma camada de ar 

entre ela e a alvenaria. Essas placas teriam três diferentes composições: 

− Isolante com Vermiculita:o compósito G12RC8C-Vermiculita, que 

continha gesso, água, resíduo cerâmico, cal e vermiculita em sua 

composição e caracteriza-se por uma massa específica de 877kg/m3, um 

calor específico de 1,443kJ/kg ºC. 
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− Isolante com EVA: o compósito G12RC8C-EVA, que continha gesso, 

água, resíduo cerâmico, cal e EVA em sua composição e caracteriza-se 

por uma massa específica de 944kg/m³ eum calor específico de 1,352 

kJ/kg ºC. 

− Isolante com Gesso: placa produzida apenas com gesso e água, 

caracterizado por uma massa específica de 960kg/m³ eum calor 

específico de 0,926kJ/kgºC.  

 

c. Definição e mensuraçãodos indicadores de desempenho; 

 

A seção 3.7 apresenta todos os indicadores de desempenho selecionados, bem 

como a descrição detalhada de cada indicador de desempenho utilizado. A figura 15 

apresenta exemplos dos indicadores utilizados com seus respectivos detalhamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura15 – Exemplos de indicadores selecionados. Fonte: Pesquisa Direta (2010). 

 

A seção 4.2 apresenta a mensuração dos indicadores selecionados, a qual foi 

realizada através de cálculos para alguns indicadores, como custos de produção, 

amortecimento e defasagem; de testes realizados em laboratórios especializados, como a 

− Título: Custo de Materiais Diretos 
− Abreviatura: CMD 
− Unidade: R$ 
− Categoria de medida: Custos 
− Tipo de indicador: Produto 
− Definição: Custo de matérias-primas, materiais 

secundários, embalagens e demais materiais 
utilizados na fabricação do produto. 

− Metodologia de medição: Verificar o custo de 
cada material que será adicionado ao produto 
final e calcular o custo unitário de material 
direto. 

− Metodologia de análise: Busca-se um menor 
custo de materiais diretos, logo quanto menor 
esse indicador melhor o produto é sob esse 
aspecto de custo. 

− Título: Resistência à compressão axial 
− Abreviatura: RCA 
− Unidade: MPa 
− Categoria de medida de desempenho: Qualidade 
− Tipo de indicador: Produto 
− Definição: Determinar a máxima tensão de 

compressão suportada pelo corpo de prova 
prismático. 

− Metodologia de medição: Seguindo a NBR 
13279 (2005), realiza-se o ensaio nas metades 
dos corpos deprova resultantes do ensaio de 
resistência à flexão, apoiadas em placas 
metálicas 40 mm x 40 mm. A máquina utilizada 
foi uma prensa universal (OLIVEIRA, 2009).  

− Metodologia de análise: Quanto maior a 
resistência à compressão axial da placa melhor, 
pois diminui-se o risco de danos durante o uso. 

− Título: Tempo de pega 
− Abreviatura: TP 
− Unidade: min 
− Categoria de medida de desempenho: Tempo 
− Tipo de indicador: Produto 
− Definição: É o período necessário para 

endurecimento da massa que forma a placa 
isolante. 

− Metodologia de medição: O tempo de pega foi 
determinado de acordo com a NBR 12128 
(Oliveira, 2009). 

− Metodologia de análise: Quanto menor o tempo 
de pega, pois mais rápido será finalizada a 
produção. 
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resistência à tração na flexão, condutividade térmica; de avaliações e estimativas realizadas 

a partir de informações técnicas do produto em análise. 

 Os anexos 03, 04 e 05 apresentam os resultados dos indicadores por produto e a 

tabela 22 resume o resultado de todos os indicadores para cada isolante térmico, 

destacando qual dos produtos obteve melhor desempenho.  

 
INDICADOR 

 
EVA VERMICULITA  GESSO MELHOR 

 
Custo Material 

 
R$ 2,17 R$ 3,54 R$ 3,28 EVA 

Custo Unitário de 
Fabricação 

 
R$ 3,04 R$ 4,41 R$ 4,00 EVA 

TIR 17,62% 11,21% 19,47% 
EVA, gesso 

e 
vermiculita 

 
VPL 

 
R$525.139,24 R$475.151,86 R$535.849,78 Gesso 

Resistência a tração na 
flexão 

 
1,5MPa 1,6MPa 2,0MPa Gesso 

Resistência a 
compressão Axial 

 
3,0MPa 2,8MPa 2,5MPa EVA 

 
Condutividade térmica 

 
0,26W/mºC 0,27W/mºC 0,30W/mºC EVA 

 
Difusividade térmica 

 
0,21 x 10-6 m2/s 0,23 x 10-6 m2/s 0,25 x 10-6 m2/s EVA 

 
Material Incombustível 

 

Material semi-
combustível 

Material 
incombustível 

Material 
incombustível 

Vermiculita 
e gesso 

Fluxo de calor 2,571W/m² 2,601W/m² 2,686W/m² EVA 

Amortecimento 0,25 0,26 0,25 
EVA e 
gesso 

Defasagem 5,3h 5,2h 5,3h 
EVA e 
gesso 

 
Tempo de pega 

 
38,37min 26,48min 14,00min Gesso 

Tempo para aplicação 
dos isolante 

1,01min/m² 1,01min/m² 1,01min/m² 
EVA, 

vermiculita 
e gesso 

TABELA 22 – Comparação de resultado de indicadores 
Fonte: Elaboração Própria (2011) 
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5.2Análise dos resultados dos isolantes térmicos desenvolvidos 

 

 

Analisando a tabela 22 verifica-se que o isolante térmico de EVA obteve o melhor 

desempenho nos seguintes indicadores: custo do material, custo unitário de fabricação, 

TIR, resistência à compressão axial, condutividade térmica, difusividade térmica, fluxo de 

calor, amortecimento, defasagem, tempo de aplicação dos isolantes. Pode-se perceber que 

este produto teve o melhor desempenho térmico em relação aos outros, entretanto, ele foi 

classificado como um material semi-combustível, o que o torna desfavorável para ser 

aplicado em subestações elétricas em relação aos demais. 

O isolante térmico com vermiculita obteve um desempenho superior nos seguintes 

indicadores: TIR, material incombustível e tempo de aplicação dos isolantes. Este isolante 

obteve um bom desempenho mecânico e de segurança e o seu desempenho térmico é 

considerado bom, entretanto,ele não conseguiu superar os demais isolantes em nenhum 

indicador selecionado. A principal desvantagem do isolante com vermiculita refere-se à 

categoria de medida de desempenho custo. 

O isolante térmico de gesso obteve um desempenho superior nos seguintes 

indicadores: TIR, VPL, resistência à tração na flexão, material incombustível, 

amortecimento, defasagem, tempo de pega e tempo de aplicação dos isolantes. Este 

isolante obteve desempenho térmico e mecânico razoável, bom desempenho de segurança 

e desvantagem quanto à categoria de medida de desempenho custo, mesmo tendo 

desempenho superior nos indicadores TIR e VPL, os quais avaliam a viabilidade do projeto 

de produção dos produtos. 

A categoria de medida qualidade é composta por três perspectivas.A figura 16 

mostra o desempenho dos produtos nesta categoria, considerando os aspectos de 

propriedades mecânicas (eixo x), propriedades térmicas (eixo y) e segurança (tamanho dos 

marcadores), auxiliando a visualizar o desempenho dos produtos nesta categoria de 

medida. 
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Figura16 – Gráfico do desempenho em qualidade dos isolantes. Fonte: Pesquisa Direta (2011). 

 

O gráfico do desempenho em qualidade (figura 16) mostra que o isolante com EVA 

possuiu melhor desempenho térmico, desempenho mecânico equivalente ao isolante com 

gesso e segurança inferior aos demais isolantes, pois o marcador azul, que representa a 

perspectiva de segurança para o isolante com EVA, é menor que os demais. O isolante com 

vermiculita possui desempenho térmico e mecânico inferior aos demais e segurança 

superior, juntamente com o gesso. O isolante com gesso possui desempenho mecânico 

igual ao EVA, desempenho térmico intermediário e segurança superior, juntamente com a 

vermiculita. 

 

 

5.3Classificação dos isolantes térmicos desenvolvidos 

 

 

Um sistema de medição de desempenho assume um caráter hierárquico ao usar 

variáveis de estado intermediárias para representar a realidade complexa de uma estratégia 

ou operação. Uma hierarquia é construída a partir do conhecimento do decisor acerca da 

situação de interesse (SELLITOet al, 2006). 

A figura 17 mostra a avaliação de desempenho dos produtos, considerando as 

categorias de medida de desempenho de custo (eixo x), qualidade (eixo y) e tempo 

(tamanho dos marcadores). 
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Figura17 – Gráfico de avaliação de desempenho dos isolantes térmicos. Fonte: Pesquisa Direta (2011). 

 

O gráfico da avaliação de desempenho (figura 17) mostra que o isolante com EVA 

possuiu melhor desempenho nas categorias de medida custo e qualidade e desempenho 

inferior na categoria de medida tempo, pois o marcador azul, que representa essa categoria 

para o isolante com EVA, é maior que os demais, e, neste caso, quanto menor o índice 

dessa categoria melhor o desempenho. O isolante com vermiculita possui desempenho 

inferior nas categorias de medida qualidade e custo e desempenho intermediário na 

categoria tempo. O isolante com gesso possui desempenho intermediário nas categorias de 

medida qualidade e custo e desempenho superior na categoria tempo. 

Em seguida, será analisado o desempenho dos isolantes considerando-se os 

relacionamentos das categorias de medidas do modelo Hronec (1994). O modelo adaptado 

manteve os relacionamentos das categorias de medidas previstosno modelo original, os 

quais podem ser descritos como: geração de valor, através do relacionamento das 

categorias custo e qualidade; e excelência do serviço, através do relacionamento entre as 

categorias, qualidade e tempo. 

O gráfico de relacionamento das categorias de medida (figura 18) mostra que o 

isolante com EVA possuiu melhor desempenho na geração de valor, representado no 

gráfico por valor e em excelência do serviço representado no gráfico por serviço, o isolante 

com vermiculita possui desempenho inferior na geração de valor e em excelência do 
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serviço. O isolante com gesso possui desempenho intermediário 

excelência do serviço. 

 

Figura18 – Gráfico de relacionamento das categorias de medida

 

Considerando-se as três dimensões da matriz, analisada 

18, conclui-se que o produto mais adequado para a aplicação em subestações elétricas é o 

isolante térmico de EVA, seguido do gesso e, finalmente, a vermiculita.

O isolante térmico de EVA apresentou melhor desempenho 

qualidade e custo, tendo um desempenho inferior apenas na 

qual foi caracterizado praticamente pelo 

de aplicação foi o mesmo para os três produtos. O tempo de pega irá influenciar

time do produto, porém considera

indicador, a matriz de avaliaç

demonstra a superioridade desse produto em relação aos demais. Outro ponto relevante 

respeito à segurança, pois o isolante térmico de EVA obteve um desempenho inferior aos 

demais, mas suficiente para aplicação em subestaç
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. O isolante com gesso possui desempenho intermediário na geração de valor e em 

relacionamento das categorias de medida. Fonte: Pesquisa Direta (201
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O isolante térmico de EVA apresentou melhor desempenho 
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5.4 Sugestões para futuras pesquisas  

 

 

Dando continuidade a este trabalho, são sugeridos alguns aspectos que merecem ser 

estudados: 

• Estudo experimental de produção e aplicação das placas desenvolvidas. 

• Aplicação da avaliação de desempenho paraisolantes térmicosque estão sendo 

comercializados para comparação com os produtos desenvolvidos. 
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ANEXO 01 – FICHA DO INDICADOR 
 

INDICADOR: CUSTO DE MATERIAIS DIRETOS 

ABR.: CM UND.: R$ CATEGORIA DE MEDIDA: CUSTO TIPO DE INDICADOR: 
PRODUTO 

DEFINIÇÃO: Custo de matérias-primas, materiais secundários, embalagens e demais materiais utilizados na fabricação 
do produto. 
 
 

METODOLOGIA DE MEDIÇÃO: Verificar o custo de cada material que será adicionado ao produto final e calcular o custo unitário de 
material direto. 
 
 

METODOLOGIA DE ANÁLISE: Busca-se um menor custo de materiais diretos, logo quanto menor esse indicador melhor o produto é sob 
esse aspecto de custo. 
 
 

PRODUTO MEDIDA DATA 
Isolante térmico com Vermiculita R$ 3,5385 13/11/2010 

Isolante térmico com EVA R$ 2,1729 13/11/2010 

Isolante térmico com Gesso R$ 3,2765 13/11/2010 
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ANEXO 02 – FICHA DO PRODUTO 
 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PRODUTO:  
VALOR SERVIÇO 

 CUSTO QUALIDADE TEMPO 

P
R

O
D

U
T

O
 

IND. UND. MEDIDA IND. UND. MEDIDA  IND. UND MED. 

         

         

         

         

         

         

         

         

P
R

O
C

E
S

S
O

 

IND. UND. MEDIDA IND. UND. MEDIDA  IND. UND MED. 

         

         

         

         

         

         

         

         

OBS.:  
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ANEXO 03 – RESULTADOS DOS TESTES PARA O ISOLANTE TÉRMICO DE 
VERMICULITA 

 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PRODUTO: ISOLANTE TÉRMICO COM VERMICULITA 

VALOR SERVIÇO 
 CUSTO QUALIDADE TEMPO 

P
R

O
D

U
T

O
 

IND. UND. MEDIDA  IND. UND. MEDIDA IND. UND MED. 

CMD R$ 3,5385 RTF MPa 1,6 TP min 26,48 

   RCA MPa 2,8    

   k W/m 
ºC 

0,28 
  

 

   α m²/s 0,23 x 10-6    

   INC - Material 
incombustível 

   

         

         

         

P
R

O
C

E
S

S
O

 

IND. UND. MEDIDA  IND. UND. MEDIDA IND. UND MED. 

CP R$ 5,97 •
Q 

W/m² 
2,632 

T min/m² 1,01 

TIR % 11,21 m - 0,26    

VPL R$ 475.151,86 ϕ  H 5,2    

         

         

         

         

         

OBS.:  
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ANEXO 04 – RESULTADOS DOS TESTES PARA O ISOLANTE TÉRMICO DE EVA 
 
 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PRODUTO:  ISOLANTE TÉRMICO COM EVA 

VALOR SERVIÇO 
 CUSTO QUALIDADE TEMPO 

P
R

O
D

U
T

O
 

IND. UND. MEDIDA  IND. UND. MEDIDA  IND. UND MED. 

CMD R$ 2,1729 RTF MPa 1,5 TP min 38,37 

   RCA MPa 3,0    

   k W/m ºC 0,28    

   α m²/s 0,21 x 10-6    

   INC - Material 
semi-

combustível 

   

         

         

         

P
R

O
C

E
S

S
O

 

IND. UND. MEDIDA  IND. UND. MEDIDA  IND. UND MED. 

CP R$ 4,65 •
Q 

W/m² 
2,632 

T min/m² 1,01 

TIR % 17,62 m - 0,25    

VPL R$ 525.139,24 ϕ  H 5,3    

         

         

         

         

         

OBS.:  
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ANEXO 05 – RESULTADOS DOS TESTES PARA O ISOLANTE TÉRMICO DE 

GESSO 
 
 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PRODUTO:  ISOLANTE TÉRMICO COM GESSO 

VALOR SERVIÇO 
 CUSTO QUALIDADE TEMPO 

P
R

O
D

U
T

O
 

IND. UND. MEDIDA  IND. UND. MEDIDA IND. UND MED. 

CMD R$ 3,2765 RTF MPa 2,0 TP min 14,00 

   RCA MPa 2,5    

   k W/m 
ºC 

0,30 
  

 

   α m²/s 0,25 x 10-6    

   INC - Material 
incombustível 

   

         

         

         

P
R

O
C

E
S

S
O

 

IND. UND. MEDIDA  IND. UND. MEDIDA IND. UND MED. 

CP R$ 5,58 •
Q W/m² 2,686  

T min/m² 1,01 

TIR % 19,47 m - 0,25    

VPL R$ 535.849,78 ϕ  H 5,3    

         

         

         

         

         

OBS.:  
 
 
 
 
 

 
 


