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“A mente que se abre a uma nova 
ideia, jamais voltará a seu tamanho 
original”. A frase é do físico alemão 
Albert Einsten, mas traduz a atmosfera 
da edição 25 da Revista Construsul. Em 
franco processo de reposicionamento 
neste competente e competitivo setor, 
a revista traz como destaque, em ma-
téria de capa, o segmento de tintas e 
vernizes, um mercado orientado para 
inovação e desenvolvimento tecno-
lógico, que realiza pesquisas permanentes, sem perder o foco 
atual na sustentabilidade, valorizando a atuação das indústrias e 
favorecendo a preservação do meio ambiente.

Vale a pena conferir a matéria que apresenta o panorama 
econômico do segmento, a entrevista exclusiva com o presidente 
executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas - 
Abrafati, Dilson Ferreira e o roll de novidades e lançamentos de 
alguns dos principais fabricantes do setor

A edição também antecede a realização da 13ª Feira Constru-
sul / ExpoMáquinas (de 4 a 7 de agosto, em Porto Alegre, RS). 
Por isso, nos comprometemos em demonstrar a importância de 
incluir a participação em feiras nos planejamentos de marketing, 
através de matéria onde os porta-vozes de qualificadas empresas 
relatam suas experiências e apontam os excelentes retornos desta 
estratégia.

Outros destaques são as matérias sobre o mercado de chuvei-
ros elétricos, que esbanja eficiência e modernidade e o conteúdo 
sobre impermeabilização, que apresenta soluções para combater 
infiltrações em lajes, uma questão de saúde e segurança. 

Está imperdível desfrutar cada página da Revista Construsul, 
com atenção especial aos anunciantes e apoiadores do veículo, 
que de forma estratégica identificaram este canal de comu-
nicação com seu público-alvo, numa forma de vender mais e 
consolidar a imagem com ótimo custo/benefício. Observe e siga 
esta tendência. 

Boa leitura e bons negócios!

Cláudio Richter
Diretor da Sul Eventos

Com as cores do 
desenvolvimento

editorial
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|movimento|

Feicon Batimat e Expolux destacaram 
qualidade, inovação e produtos sustentáveis

Público qualificado foi a marca da Feicon Batimat e Expolux 2010, 
que ocorreram de 6 a 9 de abril, no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo. O bom momento do mercado da cons-
trução e da iluminação foi o cenário dos eventos e a disposição 

dos 729 expositores em surpreender o público com produtos inovadores 
e sustentáveis foi a protagonista da Semana Internacional da Indústria da 
Construção e Iluminação de São Paulo.

O evento reuniu as duas feiras numa área de 85 mil metros quadrados, 
que representam as cadeias produtivas da construção e iluminação: Feicon 
Batimat  (18ª Feira Internacional da Indústria da Construção) e Expolux 
(12ª Feira Internacional da Indústria da Iluminação). As feiras receberam 
175 mil visitantes e as empresas apresentaram 2.500 produtos a um 
público qualificado, entre arquitetos, engenheiros, construtores, lojistas, 
representantes de home centers e compradores do Brasil e do Exterior, além de consumidores que estão construindo 
ou reformando imóveis.

A participação de 29 países nessa edição da Feicon Batimat e Expolux, interessados no potencial do mercado 
nacional e no posicionamento estratégico do Brasil em relação ao bloco latino-americano, foi destacada pelo 
diretor de feiras da organizadora, Jair Saponari. “Além da dimensão internacional do evento, há que se destacar 
o esforço dos expositores em posicionar seus produtos no mercado, utilizando cada vez de forma mais produtiva 
esse canal de negócios e relacionamento”, atestou Saponari. 

Os chamados produtos “verdes” deram o tom a essa edição. Matérias-primas, tecnologias, processos e 
produtos em sintonia com a sustentabilidade chamaram a atenção dos visitantes.

divulgação

Seminário da Anamaco abordou 
o bom momento do setor

No dia 6 de abril, a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção – Anamaco realizou 
o “Seminário Brasileiro de Material de Construção”. O evento aconteceu em São Paulo, durante a Feicon 
Batimat 2010 e reuniu mais de 250 pessoas, entre varejistas, representantes das indústrias e arquitetos.

O presidente da entidade, Cláudio Conz apresentou uma análise setorial e as tendências de mercado 
para o ano de 2010. Conz comentou a importância da ampliação dos financiamentos imobiliários, o que tem 
fomentado a venda nas lojas. “Para 2010, esperamos R$ 40 bilhões em financiamentos imobiliários; cerca de 80 % 
desse valor vai para imóveis usados e a maioria das pessoas que adquirem uma casa que não é nova, faz reparos 
antes de mudar”, explica Conz. “Além disso, tivemos um aumento real na renda das pessoas, pois, pelos dados 
do IBGE, em 2009, 27 milhões de pessoas passaram das classes D e 
E para a classe C”, acrescenta.

Cláudio Conz trouxe ainda as novidades da convenção nacional da 
NRF – National Retail Federation, que aconteceu no mês de janeiro, 
em Nova Iorque, e contou com a massiva participação de brasileiros. 

O dirigente apresentou o crescimento do mercado do luxo como 
tendência do varejo internacional. “Cerca de 35% do faturamento 
da Home Depot, uma das maiores lojas do varejo mundial vem de 
produtos personalizados, feitos sob encomenda”, comenta Conz. 
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Posse da diretoria do 
Sindilojas Porto Alegre 

No dia 17 de maio, em cerimônia solene e 
jantar no clube Grêmio Náutico União, 
foi empossada a diretoria do Sindilojas 

Porto Alergre. Na expectativa de continuar 
o trabalho responsável que já começou na 
gestão anterior, Ronaldo Sielichow, presiden-
te da entidade, confirmou a importância dos 
associados em estarem presentes nas lutas do 
Sindicato. “A participação de todos os nossos 
colegas nas ações realizadas e no empenho 
da nossa diretoria na defesa dos lojistas é 
fundamental para a permanência dos resul-
tados positivos”, ressaltou o dirigente.

Asbrav comemorou 15 anos de 
conquistas para o setor refrigerista

A noite do dia 12 de maio foi especial para a Associa-
ção Sul Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, 
Aquecimento e Ventilação – Asbrav. O evento em que a 

entidade comemorou os 15 anos de representação do setor 
refrigerista no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 
teve como mestre de cerimônias o 2º vice-presidente da 
Associação Riograndense de Imprensa –ARI, Ênio José Ro-
ckenbachcomo, além de homenagem ao ex-presidente da 
Asbrav, Eduardo Hugo Muller e discurso do atual presidente, 
Sérgio Helfensteller.
Na ocasião foram relembrados momentos como a primeira 
feira Mercofrio, realizada em 1998, a implantação de curso 
técnico em parceira com o Senai, a filiação da Asbrav junto a 
Ashrae (entidade internacional do setor). Também foram citados projetos para o futuro 
de desenvolvimento da entidade como os planos para revitalização do sindicato da 
categoria no Rio Grande do Sul e elaboração de seminário sobre qualidade do ar interior. 
Durante a festa foram destacados os nomes de dois alunos formados pelo Curso Técnico 
em Refrigeração e Climatização Senai-Asbrav e que foram premiados recentemente. 
Lucas Gonçalves foi vencedor da medalha de ouro da Olimpíada do Conhecimento e 
Geferson Rodrigues Moura ganhou a etapa nacional 2010 e irá representar o Brasil na 
etapa a ser disputada em Londres. 
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Terex anuncia nova 
fábrica no Rio Grande do Sul

No dia 29 de março, a Terex Latin America – pertencente à Terex Corporation – um 
dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos para construção – anunciou 
sua nova fábrica no município de Guaíba, RS. A iniciativa faz parte da estratégia 
de expansão da empresa nos mercados de maior crescimento para a companhia 

mundialmente, entre os quais o Brasil e a região latinoamericana. 
Com investimento total de R$ 150 milhões nos próximos cinco anos, a unidade deverá 

gerar 650 postos de trabalho no mesmo período. Construída em uma área de 50 hectares 
(= 500 mil m²), a nova fábrica será mais de 10 vezes maior que a atual (= 3,5 ha) e deverá 
entrar em operação após um ano. Produzirá equipamentos para o negócio de Roadbuilding 
(Construção de Estradas) e, futuramente, 
máquinas para outros segmentos nos quais a 
Terex atua. 

Para Gilvan Pereira, diretor de vendas, 
marketing e pós-vendas da Terex Roadbuilding 
Latin America, “a nova fábrica deverá atender 
à grande demanda por equipamentos gerada 
pelos projetos de infraestrutura que o Brasil 
terá nos próximos anos, como as obras do 
PAC, o Minha Casa, Minha Vida, a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016, além 
dos investimentos em setores estratégicos 
como energia, transporte e petróleo. Esta 
unidade atenderá não somente o mercado 
brasileiro, como toda a América Latina e a 
África. Através deste investimento a Terex 
sedimenta sua presença no território, onde 
já possui a liderança de mercado em diversos 
produtos”.  

A Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção -Anamaco, 
divulgou no dia 31 de março, pesquisa interna que indica que o varejo do setor 
apresentou um crescimento de 5,1% em março sobre fevereiro de 2010. Já na 
relação março de 2010 sobre março de 2009, o desempenho foi de 11%. 

No primeiro trimestre do ano, o setor teve crescimento de 12,5% sobre o mesmo 
período do ano passado. “A tendência é que o ano de 2010 seja o melhor ano da 
história do setor, com crescimento de 10% sobre o ano de 2009, quando tivemos um 
faturamento de R$ 45,04 bilhões”, declarou o presidente da Anamaco, Cláudio Conz.

Setor de material de construção 
registrou alta de 5,1% em março
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Grupo OVD inaugura 
Centro de Distribuição no RS

O Grupo OVD, atacadista do segmento de 
ferramentas e ferragens do país e que 
integra as empresas Osten Ferragens, 
Vonder e Dismatal, inaugurou em 29 de 

abril na cidade de Novo Hamburgo, RS o CD-Rio 
Grande do Sul, otimizando as entregas para os 
clientes da região, além de contribuir com o pólo 
industrial do Vale dos Sinos, gerando empregos e 
movimentando a economia local e regional.

O imóvel de 11.500 m² foi adequado aos 
padrões de qualidade e organização prezados 
pela empresa. Ações como instalações modernas 
de infraestrutura lógica e de segurança, 
equipamentos de alta tecnologia em informática 
e logística, reformas civis na estrutura marcaram 
o início das operações.

Com mais de 40 anos no mercado, o Grupo 
OVD comercializa cerca de 20 mil itens e conta 
com mais três modernos centros de distribuição 
em todo o Brasil: Paraná, Bahia e Goiás.  Esta 
nova operação deve proporcionar maior agilidade 
e reforçar a presença do Grupo na Região Sul. 

divulgação

A empresa 29sul Tecnologia apresenta o Sole. Trata-se de um software para 
gestão de projetos para escritórios de arquitetura e engenharia totalmen-
te web. Com ele os profissionais envolvidos na rotina da empresa podem 
cadastrar projetos, criar etapas e tarefas. O Sole conta também com 

uma área para cadastro de contatos, tanto de pessoas físicas e jurídicas, como 
também uma área financeira, que se integra com os projetos cadastrados.

Segundo o diretor da empresa, André Traichel, o Sole funciona no modelo 
de Software-como-serviço (SaaS). Não é instalado nos computadores do 
assinante. “Ao assinar o serviço, o assinante ganha um endereço na internet e 
com o seu login e senha poderá acessar todos os dados e trabalhar de qualquer 
computador com acesso à web. Na prática isto significa total liberdade para 
organizar os processos internos da empresa de qualquer lugar e a qualquer 
hora, utilizando computadores, laptops ou smartphones”, descreve. Outra 
vantagem é não ter a manutenção de estrutura como servidor ou profissional 
de TI dentro do escritório, nem mesmo para backup, pois tudo se encontra 
nos servidores da 29sul, que conta com o apoio da FINEP/CEI-UFRGS.

Lançado novo software para 
escritórios de arquitetura e engenharia

O imóvel de 11.500 m² foi adequado 
aos padrões de qualidade e organização 

prezados pela empresa
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Implementada a última fase do novo 
padrão brasileiro de plugues e tomadas

Desde de janeiro de 2010, os aparelhos e 
equipamentos elétricos e eletrônicos estão 
saindo de fábrica com plugues e tomadas 
que atendem ao padrão brasileiro. Esta é a 

última fase da implantação do novo padrão, visando, 
primordialmente, dar maior segurança às pessoas e às 
instalações elétricas. 

O processo de certificação e padronização dos plu-
gues e tomadas começou a ser discutido no início dos 
anos 1980. Em 2006, o Conselho Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro 
estabeleceu prazos para a mudança dos dispositivos, 
tornando a norma obrigatória para esses produtos.

A atual regulamentação prioriza a padronização 
para dois modelos de tomadas, com correntes de 10A 
ou 20A, com três pinos redondos. A norma prevê o 
terceiro orifício (pino) para garantir proteção, evitan-
do choques elétricos e proporcionando segurança aos 
usuários. Já as tomadas oferecem segurança contra 
choques, pois eliminam o risco do contato acidental 
com os pinos. Em conformidade com a NBR 14136, o 
novo padrão começou a ser implementado em agosto 
de 2007. A escolha passou por diversas análises que 
compararam vários tipos de modelos existentes no 
país, até chegar a um que atendesse à maior parte 
dos produtos e equipamentos comercializados.

A padronização veio para facilitar a vida do usuário 

que convivia com 
mais de 14 tipos de 
tomadas e 12 tipos 
de plugues. 

A  Schneider 
Electric foi 
uma das pio-
neiras no de-
senvolvimento 
de plugues e to-
madas de acordo com 
a norma ABNT NBR 14136. 
A empresa conta com uma 
completa linha de produtos 
para atender à atual regu-
lamentação. Os dispositivos 
da Schneider Electric garan-
tem a melhor utilização dos 
aparelhos elétricos e eletrô-
nicos e proporcionam mais 
segurança contra choques 
elétricos. Essa proteção é 
possível porque os modelos 
atuais diminuem as chances 
de contatos acidentais com os pinos energizados. Os 
novos plugues e tomadas contam com pólo terra, 
ampliando a segurança dos usuários. 

Atacadistas e varejistas ainda poderão 

comercializar isoladamente plugues e 

tomadas, cordão conector, cordão prolongador 

e cordão de alimentação “não conformes” até 

1º de janeiro de 2011
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Feira de negócios: Melhor 
vitrine, retorno garantido

O mercado que movimenta no Brasil mais de R$ 
3 bilhões ao ano cresce e se profissionaliza 
cada vez mais. Além de ser diferencial com-
petitivo, participar de feiras de negócios pro-

porciona grandes oportunidades para expositores, que 
têm contato direto com seu público-alvo, atento para 
conhecer e comprar as novidades do mercado, tirar 
as dúvidas sobre os produtos e 
buscar novas soluções para os 
mais diversos segmentos.

Conforme dados da União 
Brasileira dos Promotores de 
Feiras – Ubrafe, em 2010 serão 
realizadas 172 feiras de negó-
cios no Brasil, contabilizando 
38.000 empresas expositoras 
de todos os portes e cerca de 
4.650.000 visitantes, numa área 
de exposição de 2.600.000 m², 
representando 180.000 marcas 
expostas e 185.000 postos de 
trabalho diretos e indiretos. 

A expectativa do presidente 
executivo da Ubrafe, Armando 
Campos Mello é que em 2010, 
as feiras realizadas pelos 
associados da entidade serão 
ainda melhores e maiores. “A 
estimativa de crescimento 
do setor para 2010 é de 3,1%, 
passando de R$ 3,4 bilhões de 

receita em 2009 para R$ 3,505 bilhões neste ano”, 
calculou.   O dirigente afirmou ainda que é possivel 
participar de feiras de negócios, como mídia pre-
sencial. “ É uma estratégia obrigatória para todas as 
empresas e os profissionais interessados em ampliar 
seus negócios e atualizar-se com as últimas tendências 
de mercado. Todos os anos, as melhores empresas do 

Expor em feiras é estratégia obrigatória para 

empresas que desejam ampliar seus negócios
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segmento produtivo nacional exibem nas feiras as mais 
modernas e eficazes soluções em produtos, serviços, 
equipamentos, tecnologia e maquinário, de todos os 
setores da economia”, declarou Mello.

Para o gerente de marketing da PESA (revendedora 
Caterpillar no Sul do Brasil), Rodrigo Mazuchowski, 
em um mercado de competição acirrada, as feiras e 
exposições ganham cada vez mais importância como 
ferramentas fundamentais na conquista de objetivos 
como reforço de imagem de marca, relacionamento, 
geração de vendas, divulgação de produtos/serviços e 
especialmente demonstração dos diferenciais perante 
a concorrência. “Entre as diversas vantagens que as 
feiras podem trazer para a empresa, as principais em 
minha visão são: a concentração de um público sele-
to; uma eficiente maneira de divulgar, demonstrar e 
promover os produtos/serviços/soluções de negócios 
ao mercado; análise da concorrência. Excelente opor-
tunidade de obter e registrar diferentes dados sobre 
seus clientes e prospects, além, é claro, de facilitar 
e propiciar momentos de negociações e fechamentos 
de negócios, pois é um momento que pessoas com 
necessidades reúnem-se a outras que possuem as 
soluções para as mesmas”, descreve.

Para a assessora de imprensa da ThermoSystem, 
fabricante de duchas - eletrônicas, digitais e multitem-
peratura - aquecedor solar e bebedouro, Laura Peruchi 
Mezari , as feiras são uma oportunidade de divulgação 
de lançamentos e tendências de produtos, além de fun-
cionarem como um forte canal de consolidação da marca 
e produtos. “Durante esse tipo de evento, a empresa 
prospecta contatos que podem gerar parcerias fortes no 
futuro. Além disso, é possível sentir qual é o feedback  
sobre os produtos e serviços, através daqueles que 
visitam a feira. Assim, a participação em eventos como 
esse é de fundamental importância para os negócios, 
já que gera oportunidade de ampliar o relacionamento 
com atuais clientes e prospectar novas oportunidades, 
em nível nacional e internacional”, relata.

Com o objetivo de fortalecer sua marca e tornar 
seus produtos cada vez mais conhecidos na opinião 
de seus consumidores e parceiros, o departamento de 
marketing da Vonder acredita que o contato direto 
com o mercado é fundamental para identificar o 
que ele realmente precisa e então buscar soluções 
profissionais que atendam essa demanda. Em 2010 a 
marca intensificou suas ações de marketing e um dos 
principais investimentos é a expressiva participação 
em feiras, confirmando sua presença em mais de 

10 eventos. Essa forte atuação garante à Vonder a 
expansão de fronteiras e a ampliação do volume de 
negócios e segmentos, além de conquistar novas 
oportunidades de crescimento e relacionamento com 
prospects, clientes diretos e consumidores finais.

“Para nós, do segmento de materiais de constru-
ção, as feiras são os principais termômetros de verifi-
cação do mercado”, diagnostica o gerente nacional de 
vendas da Indústria de Plásticos Herc, Mário Silvano. 
Segundo ele, as feiras oferecem um panorama muito 
realista que ajuda a empresa a revisar suas projeções 
de comportamento do mercado, acompanhar as novi-
dades e tendências e viabilizar troca de informações 
entre clientes e fabricantes. “A Construsul é um feliz 
exemplo, sendo hoje a segunda maior feira do seg-
mento no Brasil”, ressaltou.

divulgação

divulgação
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Posicionado entre os cinco 
maiores mercados mun-
diais, o Brasil fabrica tintas 
destinadas às mais variadas 

aplicações, com tecnologia de pon-
ta e grau de competência técnica 
comparável aos mais avançados 
centros mundiais de produção. 
Há centenas de fabricantes, de 
grande, médio e pequeno porte, 
espalhados por todo o País. Os dez 
maiores fabricantes respondem por 
aproximadamente 75% do total das 
vendas, com geração de aproxima-
damente 18 mil empregos diretos. 
Os grandes fornecedores mundiais 
de matérias-primas e insumos para 
tintas estão também no Brasil, de 
modo direto ou através de seus 
representantes, juntamente com 
empresas nacionais, muitas delas 
detentoras de alta tecnologia e 
com perfil exportador.

Com o faturamento total fixado 
em US$ 3,03 bilhões e volume 
produzido de 1,232 bilhão de litros 
no ano de 2009, a perspectiva 
de crescimento para 2010 está 
estimada em 3,5%, segundo dados 
fornecidos pela Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Tintas, 
Abrafati. Deste total, o segmento 
de tintas imobiliárias fica com a 
fatia de 76% do volume produzido 
e 59% do faturamento.

Confira os principais números e 
evolução do setor:

As cores e nuances do 
setor de tintas no Brasil

Tintas imobiliárias representam 76% do volume total produzido 

e 59% do faturamento do segmento

|especial|

Ano Imobiliária Repintura Ind. Automotiva Ind. Geral Total
2009 982 47 46 157 1.232

2008* 975 49 48 171 1.243

2007 800 45 42 158 1.045

2006 741 40 40 147 968

2005 722 40 39 141 942

2004 701 37 37 138 913

2003 662 34 31 133 860

2002 663 33 30 131 857

2001 654 32 30 127 843

2000 653 30 27 119 830

VOLUME (milhões de litros)

Fonte: Abrafati

FATURAMENTO (milhões de dólares)

Ano Imobiliária Repintura Ind. Automotiva Ind. Geral Total
2009 1.936 246 204 648 3.033

2008* 1.983 262 221 727 3.193

2007 1.448 223 171 600 2.442

2006 1.206 191 152 501 2.050

2005 1.110 180 135 455 1.880

2004 888 139 107 366 1.500

2003 792 119 79 330 1.320

2002 672 101 67 280 1.120

2001 837 128 90 350 1.405

2000 910 140 90 380 1.520
Fonte: Abrafati

*Em 2009 foi feita uma revisão criteriosa nos números de 2008 referentes às tintas 
imobiliárias, a partir de melhorias na amostragem estudada e de informações 
adicionais coletadas na base de empresas fornecedoras de matérias-primas.
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Exportações tiveram terceiro 
melhor resultado da história em 2009

As tintas brasileiras vêm mantendo e ampliando a sua presença em 
mercados que conquistaram ao longo dos últimos anos, concentrados 
em países da América Latina, da África e do Oriente Médio. Em 2009, 
as exportações brasileiras de tintas não-gráficas totalizaram US$ 108,4 
milhões, alcançando o seu terceiro melhor resultado na história.
O principal mercado para as tintas brasileiras ainda é o Mercosul, con-
siderado a porta de entrada para os fabricantes iniciarem seus negócios 
no exterior. Os países do bloco respondem por cerca de 40% do total 
exportado pelo Brasil (US$ 42 milhões em 2009). 
“Com a recuperação econômica mundial e o investimento crescente 
de fabricantes brasileiros na busca de novos mercados, existe um bom 
espaço para exportarmos mais, especialmente produtos com maior valor 
agregado, como as tintas para repintura, industriais e de manutenção”, 
afirma o presidente executivo da Abrafati, Dilson Ferreira.

Programa da Abrafati capacita pintores

Com a meta de atingir 10 mil profissionais na primeira etapa, o Programa 
Pintor Profissional Abrafati está dando seus primeiros resultados. Mais 
de mil pintores aprovados nos testes realizados receberam os Cartões 
de Identificação que mostram a sua habilitação técnica para atuar na 
pintura de imóveis e tiveram seus nomes e dados de contato incluídos no 
recém-criado Cadastro Nacional de Pintores de Imóveis.
 O programa de capacitação foi implantado em 2009 pela Abrafati, 
inicialmente no estado de São Paulo – de onde será estendido a todo o 
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Brasil. “Com o contínuo desenvolvimento e inova-
ção das tintas imobiliárias, o mercado necessita de 
pintores cada vez mais qualificados para garantir os 
melhores resultados na aplicação. Ao mesmo tem-
po, com o crescimento da construção civil, existe a 
demanda por um número cada vez maior de profis-
sionais capacitados”, ressalta Dilson Ferreira.

Programa setorial de 
qualidade – Tintas Imobiliárias

Coordenado pela Abrafati, o Programa Setorial de 
Qualidade – Tintas Imobiliárias tem como um dos 
seus objetivos a melhoria da qualidade dos produtos 
em benefício do mercado consumidor e assegurar 
a lealdade na concorrência. Ele é importante para 
determinar uma qualidade mínima para o setor. O 
Programa é gradual e visa que todo fabricante de 
tintas possa produzir em conformidade. Atualmen-
te, 100% das empresas que participam do Progra-
ma estão de acordo com as normas brasileiras e 
técnicas. Também é possível notar uma melhoria 
crescente nas marcas de tintas imobiliárias que são 
acompanhadas pelo Programa, permitindo assim 
traçar um panorama de mais de 90% do setor.

ACABAMENTOS 

>> Dicas para o consumidor:
Fosco: É melhor se a superfície tiver pequenas im-
perfeições, pois não aparenta tanto. 
Acetinado: Bom para interiores e fachadas, pois tem 
textura aveludada. 
Semibrilho e brilhante: São ideais para fachadas e 
superfícies ao ar livre. Mais laváveis. Quanto mais 
brilhante a tinta, mais difícil retocá-la. 

>> Glossário 
Látex PVA: Secagem rápida e é vendido na versão 
fosca, que dá acabamento aveludado. 
Látex acrílico: É lavável e está disponível nos aca-
bamentos acetinado, semibrilho e fosco. Há versões 
elásticas, para fachadas. 
Esmalte sintético: Nas versões brilhante, acetinado 
e fosco, seca rápido, tem alta durabilidade e risca 
pouco. 
Esmalte epóxi: Cria uma camada resistente à umida-
de e atrito, ideal para cozinha e banheiro. 
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Ocupando a posição de presidente executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Tintas – Abrafati desde 1999, o administrador de empresas e advogado Dilson Ferreira 

acumula experiência de 33 anos de atuação no setor químico e de tintas e vernizes. Em 

entrevista à Revista Construsul, o dirigente falou sobre as expectativas de desenvolvimento 

do setor, sustentabilidade, capacitação dos profissionais e sobre o Programa Setorial de 

Qualidade da Abrafati. Confira a seguir.

“Em 2010 as vendas anuais de 

tintas imobiliárias ultrapassarão o 

patamar de um 

bilhão de litros.”

Entrevista: Dilson Ferreira
divulgação
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Revista Construsul - Com a reto-
mada de crescimento do setor 
da construção civil, quais são as 
perspectivas de cenário para o 
segmento de tintas imobiliárias 
em 2010?
Dilson Ferreira -  A nossa expecta-
tiva é de um crescimento de 3,5% 
nas vendas este ano, por estar 
mantido o conjunto de condições 
favoráveis que vem permitindo o 
expressivo crescimento da constru-
ção civil. A finalização das primei-
ras unidades do programa Minha 
Casa, Minha Vida e o significativo 
crescimento dos financiamentos 
imobiliários são fatos muito 
positivos, aos quais se somam as 
melhorias e reformas residenciais, 
que estão ocorrendo em proporção 
cada vez maior, com o aumento 
na renda e a maior oferta de 
crédito para compra de materiais 
de construção. Da mesma forma, 
a expansão da infraestrutura em 
geral e as diversas obras públicas 
que estão em fase de inauguração 
em função do período eleitoral 
são outros fatores que contribuem 
para essa expectativa otimista.
Pela primeira vez na história, em 
2010 as vendas anuais de tintas 
imobiliárias ultrapassarão o pata-
mar de um bilhão de litros.
 
Revista Construsul - Como o setor 
de tintas se prepara para atender 
a uma demanda totalmente favo-
rável?
Dilson Ferreira - Para atender a 
uma demanda que será crescente 
nos próximos anos, os fabricantes 
vêm investindo em modernização 
de suas plantas, em ampliação 
de sua capacidade produtiva, em 
melhoria de qualidade, no desen-
volvimento e lançamento de pro-
dutos inovadores, em promoção e 
divulgação. 

Ao mesmo tempo, a Abrafati 
vem conduzindo diversas iniciati-
vas em favor do desenvolvimento 
setorial, que são essenciais para 
este momento favorável que esta-
mos vivendo. O Programa Setorial 

da Qualidade e o Programa Pintor 
Profissional são duas delas, mas há 
inúmeras outras ações que estão 
trazendo e continuarão a trazer 
benefícios e estímulos para a 
cadeia como um todo.

Revista Construsul - Quais são as 
principais tendências e inovações 
apresentadas pelas empresas 
para este ano?
Dilson Ferreira - Podemos desta-
car a preocupação com a sustenta-
bilidade, com o desenvolvimento 
e produção de tintas cada vez 

mais ambientalmente amigáveis. 
As chamadas tintas inteligentes 
(smart coatings), que reagem a 
diferentes situações e estímulos, 
são outra tendência, assim como 
o uso de nanotecnologia. É impor-
tante destacar que o consumidor 
está cada vez mais exigente, o que 
leva à constante necessidade de 
inovação por parte da indústria.
Dentro do aspecto ambiental, 
merece destaque a tendência de 
crescimento da importância dos 
produtos e processo químicos 
mais seguros e ambientalmente 
corretos na indústria de tintas. O 
conceito de “produto verde” se 

ampliou, incluindo desde a esco-
lha de matérias-primas, passando 
pela formulação, produção, expe-
dição até chegar à destinação da 
embalagem vazia. 

Em relação à tecnologia, além 
dos avanços estão relacionados a 
produção de tintas à base d’água 
e aos sistemas tintométricos – que 
permitem escolher e produzir na 
hora na loja uma imensa gama de 
cores –, como tendência recente 
podem ser mencionadas as tintas 
com funcionalidades, ou seja, 
tintas que incorporam funções 
adicionais. Além disso, como 
inovações recentes em termos de 
produtos, existem as tintas com 
fragrância, as tintas magnetizadas, 
os diversos tipos de texturas e os 
diversos produtos para ambientes 
e utilizações específicas, como as 
tintas para telhas, azulejos, pisos, 
gesso, tetos, decks de piscinas, 
hospitais e outras.

Revista Construsul - Em termos 
de sustentabilidade, como o 
setor se prepara para se manter 
entre os cinco maiores mercados 
mundiais?
Dilson Ferreira - A indústria de 
tintas tem a Proteção Ambiental 
como uma das bases de sua estra-
tégia de desenvolvimento setorial, 
juntamente com o desenvolvi-
mento tecnológico, a capacitação 
profissional e a competitividade. 
A indústria de tintas e seus fornece-
dores têm investido pesadamente 
em técnicas e desenvolvimentos 
que permitem ter produtos com 
impacto ambiental minimizado, 
com a redução do uso de energia e 
de água, a produção mais eficiente 
com geração de menos resíduos, a 
prevenção da poluição, a redução 
da emissão de VOCs (compostos 
orgânicos voláteis) e outros.

Deve ser destacada entre essas 
iniciativas a implantação no Brasil 
do Programa Coatings Care, de 
atuação responsável em tintas. 
Trata-se de uma iniciativa da IPPIC 
– International Paint and Printing 

“Dentro do aspecto 

ambiental, merece 

destaque a tendência 

de crescimento da 

importância dos 

 produtos e processo 

químicos mais seguros 

e ambientalmente 

corretos na indústria

de tintas.”
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Ink Council, entidade da qual a 
Abrafati faz parte, que oferece aos 
fabricantes de tintas um conjunto 
de procedimentos e soluções inte-
gradas – e já devidamente testadas 
– para administrar os aspectos de 
suas atividades relacionadas com 
o meio ambiente, a segurança e a 
saúde ocupacional. 

Como o Coatings Care, o pro-
grama GHS – Sistema Global para 
Classificação e Rotulagem de Pro-
dutos Químicos é uma alternativa 
que traz novos parâmetros para 
a condução ambientalmente res-

ponsável dos negócios da indústria 
de tintas. Com a participação da 
Abrafati, trata-se de um novo sis-
tema global para padronização da 
classificação de produtos químicos 
e de sua rotulagem. O objetivo é 
minimizar os riscos à saúde huma-
na e ao meio ambiente do contato 
com produtos químicos, ao longo 
de suas etapas de produção, ma-
nuseio, transporte e utilização. 
Diversas outras iniciativas vêm 
sendo desenvolvidas pela Abrafati 
no sentido de promover o atendi-
mento às demandas de sustenta-
bilidade. Uma das principais é o 
projeto de autorregulamentação 
da indústria de tintas em relação 
à emissão de VOCs (compostos 
orgânicos voláteis). Outro tema 
que merece ser destacado são os 
cuidados com a destinação das 
embalagens de tintas após o uso, 
tendo sido desenvolvidas várias 
ações de conscientização e criado 
um projeto piloto de reciclagem 
de embalagens.

A Abrafati também procura 
estimular fortemente a pesquisa 
científica – e sua aplicação prá-
tica – relacionada aos aspectos 
ambientais. Além de promover, 
anualmente, o Seminário de As-
suntos Ambientais e de Segurança 
em Indústrias de Tintas, confere 
espaço destacado ao tema na pro-
gramação do Congresso Interna-
cional de Tintas, considerado um 
dos mais importantes do mundo. 

Revista Construsul - Qual sua 
análise sobre o Programa Pintor 
Profissional Abrafati?
Dilson Ferreira - Com o contínuo 
desenvolvimento e inovação das 
tintas imobiliárias, o mercado 
necessita de pintores cada vez 
mais qualificados de forma a ga-
rantir os melhores resultados na 
aplicação. Ao mesmo tempo, com 
o crescimento da construção civil, 
existe a demanda por um número 
cada vez maior de profissionais 
capacitados. O Programa Pintor 
Profissional Abrafati foi a resposta 

que preparamos para essas neces-
sidades.

Já temos 4 mil pintores ins-
critos, dos quais mais de 1,2 mil 
receberam as suas credenciais, 
por terem sido aprovados nos 
testes realizados. Nossa meta é 
atingir 10 mil nesta primeira eta-
pa, orientada para o estado de São 
Paulo. Futuramente, o Programa 
será expandido a todo o Brasil.

Revista Construsul - E sobre o 
Programa Setorial da Qualidade, 
qual a importância de as empre-
sas integrarem esta ação?
Dilson Ferreira - Desde a sua 
implantação, o Programa Setorial 
da Qualidade – Tintas Imobiliárias, 
coordenado pela Abrafati, mudou 
o panorama das tintas no País, 
contribuindo para o aprimora-
mento dos produtos e o ordena-
mento do mercado. Hoje existem 
parâmetros claros, concretos e 
científicos de avaliação das tintas 
imobiliárias e quase 90% do volu-
me do produto vendido no Brasil 
atende aos requisitos mínimos de 
qualidade. O programa conquistou 
o reconhecimento e o apoio de 
fabricantes de matérias-primas, 
fornecedores, revendedores, 
associações de classe, órgãos de 
financiamento imobiliário e res-
ponsáveis por licitações. Esses já 
seriam motivos suficientes para os 
fabricantes de tintas participarem. 
Mas as empresas que participam 
do Programa Setorial de Qualida-
de – Tintas Imobiliárias também 
obtêm expressivos benefícios em 
termos de melhoria de qualidade, 
de fortalecimento de sua imagem 
e de presença no mercado. 

Há outras vantagens para os 
participantes, como a prioridade 
em licitações e financiamentos 
a empreendimentos imobiliários 
– inclusive os do Programa Minha 
Casa Minha Vida – para tintas qua-
lificadas pelo PSQ. O Cartão BNDES 
é outro exemplo, só podendo ser 
usado para a compra de produtos 
conformes.  

“A indústria de tintas 

e seus fornecedores têm 

investido pesadamente 

em técnicas e 

desenvolvimentos que 

permitem ter produtos 

com impacto ambiental 

minimizado.”
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Novidades e lançamentos

Dacar

Acrílico Dacar “Mega Rendimento“ é uma nova opção de tinta standard para pinturas externas e internas. 

Aguardada pelo mercado, chegou com a nova fórmula que permite até 60% de diluição. Com diluição 

de 60% em água potável tem o rendimento por m² assim calculado: Lata 18 litros = até 380 m²/demão; 

Galão 3,6 litros = até 75 m²/demão. O acabamento fosco permite fácil aplicação, boa cobertura e deixa menos evidentes 

as imperfeições das paredes. Todas as embalagens têm o selo “Qualidade Assegurada Dacar” garantia correspondente as 

especificações. Além do branco neve, 20 modernas cores compõem esta linha.
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Lukscolor

A tinta acrílica premium Luksclean, da Lukscolor Tintas é feita com uma resina diferenciada que garante a durabilidade, 

sem estragar ou perder a cor. Seu ciclo testado em laboratório ultrapassa 1,5 mil lavagens. O acabamento da pintura tem 

aspecto liso, macio e muito agradável ao tato. Bastante resistente à limpeza de superfícies engorduradas, a Luksclean 

é indicada também para o uso em cozinhas e em espaços de grande circulação. Dois diferenciais: a tinta Luksclean traz 

dois selos “Suave Perfume” ( tem um suave perfume, muito mais agradável durante e após a 

aplicação) e “Lukscolor Green”. A Tinta Luksclean da Lukscolor está disponível no mercado 

em várias cores de série e especiais, e em dois volumes: 18 e 3,6 litros. Fornecida em 

algumas cores prontas e milhares de cores no sistema tintométrico Lukscolor System.

Eucatex

A Eucatex Tintas e Vernizes destaca o Eucatex Acrí-

lico Premium para superfícies externas e internas. 

Desenvolvido com a mais avançada tecnologia, 

apresenta alta lavabilidade, excelente cobertura, 

maior rendimento e suave perfume. Disponível em 

galão de 3,6 litros e lata de 18 litros, nos acaba-

mentos semibrilho, acetinado e fosco. Além das 28 

cores da cartela, outras 2 mil podem ser obtidas 

no E-Colors, sistema tintométrico 

da Eucatex. De fácil aplicação, 

baixo respingamento, excelente 

alastramento e resistência às 

intempéries. 

Killing

A Killing S/A, uma das dez maiores 

fabricantes de tintas do país e primeira 

a lançar o verniz filtro solar à base de 

água no mercado brasileiro, vem ob-

tendo ótimos resultados com sua linha 

Kisacril, que apresenta nova formula-

ção sem cheiro. As tintas acrílicas Kisacril Premium 

são elaboradas com moderna tecnologia, em con-

formidade com o PBQP-H, que proporciona elevada 

durabilidade. Estão sintonizadas com a tendência 

de produtos menos agressivos ao meio ambiente e à 

saúde e emitem baixo índice de compostos orgânicos 

voláteis. Através do sistema Colorline é possível obter 

cerca de 2500 cores.
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Montana

O Osmocolor Incolor UV Glass revoluciona a relação entre os 

amantes da madeira e suas obras. Madeira com cara de madeira. 

A originalidade e a nobreza de seus tons e texturas absolutamente 

naturais e, ao mesmo tempo, totalmente protegidas das intempé-

ries e do sol. Com tecnologia Montana, o stain Osmocolor Incolor 

UV Glass é absolutamente incolor. Com ele, a madeira ganha total 

liberdade de expressão. Osmocolor penetra nas fibras e acompa-

nha os movimentos da madeira. Não forma a película rígida dos 

acabamentos convencionais, que se deterioram rapidamente sob 

intempéries. Contém fungicida, resinas e pigmentos que 

protegem a madeira dos raios UV, dos fungos mancha-

dores e emboloradores, além de reduzir o empenamento 

por ser hidrorrepelente. 

Liko

Likgraffiti – tinta e verniz antipi-

chação produzida pela Liko Quími-

ca trata-se de um produto durável e extremamente 

resistente apresentando excelente custo-benefício. 

Versátil, a tinta ou verniz pode ser aplicada em 

diversos substratos, dificulta a aderência das pi-

chações e possibilita a fácil remoção das mesmas. 

Disponível em diversas cores prontas de catálogo e 

ilimitada gama de cores personalizadas através do 

Sistema Tintométrico Easycolors. Para um melhor 

acabamento, Likgraffiti possui acabamento brilhan-

te ou semibrilhante.
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PPG

A PPG apresenta ao mercado um produto da marca Tintas Renner. Trata-se da tinta Zero, 

livre de odor durante e após a aplicação. O lançamento, além das cores em linha, conta 

com o Sistema Voice of Color, que mistura cores diretamente no ponto-de-venda, conforme 

a escolha do cliente. A tinta Acrílica Zero é um produto de acabamento Fosco e Semibrilho. Possui zero respingamento e 

não agride o meio ambiente, pois não contém VOC (Compostos Orgânicos Voláteis). Possui secagem rápida e permite que o 

ambiente seja utilizado imediatamente após a pintura. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar alta 

lavabilidade e cobertura, proporcionando zero sujeira. Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria.

|especial|

Sherwin-Williams

À base d´água, a Metalatex Eco Esmalte é uma tinta com ótimo poder de cobertura e de fino acabamento, que proporciona 

embelezamento e proteção de superfícies externas e internas de metais, madeiras, vimes entre outras. Sua fórmula exclu-

siva não deixa cor branca amarelar e garante uma secagem ultra rápida, baixo odor, fácil aplicação 

e o maior brilho da categoria. Por ser a base d´água e não utilizar aguarrás como solvente, facilita 

a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. A linha Metalatex Eco Esmalte, garante 

mais saúde e segurança para você e o meio ambiente.

Renner Sayerlack

O novo time de stains impregnantes da Sayerlack apresentam qualidades que garantem o resultado mais adequado para 

cada uso. Sua característica principal é penetrar na madeira, realçar seus veios e ressaltar sua beleza natu-

ral, além de mantê-la protegida. Além disso, os stains tem ação fungicida e inseticida e são hidrorrepelentes. 

Sem contar a manutenção que é super simples: basta lixar levemente, lavar com detergente neutro, deixar 

secar e aplicar o Polisten novamente.  O novo time é composto pelo Polisten Natural, o Polisten Clear, o 

Polisten Tingido e o Polisten Transparente, já disponíveis em Revendas de todo o Brasil.
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Suvinil

A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da Basf está lançando a linha de acrílicos Suvinil Menos Sujei-

ra, com fórmula exclusiva que garante redução de até 70% nos respingos provocados pela tinta no 

momento da pintura. 

Disponível ao mercado a partir de maio, o Suvinil Menos Sujeira garante mais eficácia à pintura e reforça a 

linha de acrílicos Sem Cheiro, formada pelo Acrílico Fosco, Toque de Seda, Limpa Fácil e Semibrilho. 

Os pintores ressaltaram que a nova linha facilita o processo de pintura,  diminuindo a quantidade de 

respingos no piso e, conseqüentemente, o desperdício de tinta, o que garante um ambiente mais limpo 

após a renovação do espaço. Para o lançamento da nova linha, a Suvinil desenvolveu 13 novas tonalidades que passarão a 

compor o portfólio de cores prontas da Suvinil.
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Universo

Toda a linha de produtos da Universo Tintas está de roupa nova. As em-

balagens agora contam com fotos de pessoas e animais, aproximando 

ainda mais o produto do consumidor. Todo o layout foi modificado – os 

produtos Premium têm o fundo dourado e os standards são prateados. 

Além disso, houve mudança na nomenclatura: a partir de agora os produtos da Universo são identifica-

dos pelo tipo, ou seja, Tinta Acrílica Premium Universo, Tinta Acrílica Standard Universo, Esmalte base 

água Universo e assim por diante.

>> Castor
O Rolo de Pintura Mix - 23cm com Cabo ou sem cabo da Castor é ideal para 

pinturas com tintas epóxi, resinas Sintéticas, vinílicas, protetivas e anti-corrosivas. Possui 
superfície lisa e altura de lã de 6mm. Não respinga e seu toque aveludado garante 

suavidade na aplicação. Tem boa absorção e retenção e ótimo alastramento da 
tinta.

>> Condor
O segmento de Pintura Imobiliária da Condor S.A inova com o lançamento da 

linha Tok & Decore de rolos, feita para possibilitar novos efeitos decorativos em paredes 
com texturas lisas, massas e revestimentos. 

Disponíveis em quatro versões - folhas, ondas, listras e estrelas - os produtos 
têm 18 cm de comprimento, acompanham suporte e podem ser usados com gel 

envelhecedor e textura/massa. 
O coordenador do segmento de pintura imobiliária da Condor, Daniel Coutinho, 
comenta que há indicações nas embalagens sobre como realizar o trabalho. 
“São explicações simples e detalhadas que permitem a qualquer pessoa pintar sem 
dificuldade”, afirma.
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|meio ambiente|

Práticas gerenciais do Programa Coatings Care auxiliam as 

indústrias de tintas a administrarem suas responsabilidades 

nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança

Tintas deixam vivas 
as cores da natureza

Regido pelos códigos: produção, 
transporte e distribuição, adminis-
tração do produto e responsabilidade 
comunitária (desmembrados, eles se 

transformam em 63 práticas gerenciais) o pro-
grama Coatings Care estabelece diretrizes para 

administrar as responsabilidades dos fabricantes de 
tintas com relação à saúde, segurança e aos cuidados 

com o meio ambiente. Além destes códigos, as empresas 
participantes devem seguir indicadores ambientais de desem-

penho, que são: consumo de água e energia elétrica, disposição 
de resíduos perigosos e lesões graves em funcionários.

Implementado em diversos países, o programa é um dos mais 
importantes nos aspectos de conscientização e compromis-

so que os agentes de toda a cadeia produtiva de tintas 
podem assumir.

O Coatings Care foi adotado em diversos países 
das Américas, Europa, Ásia e Oceania, sendo coor-
denado por um comitê internacional formado por 
dirigentes das associações que representam os fa-
bricantes de tintas no mundo todo.

No Brasil, o programa Coatings Care foi implantado 
há mais de dez anos pela Associação Brasileira dos Fabri-

cantes de Tintas - Abrafati a quem cabe sua coordenação em 
âmbito nacional. 

Atualmente, o programa conta com mais de 20 empresas par-
ticipantes, que assumiram o compromisso de cumprir as práticas 
gerenciais dos códigos Coatings Care e de buscar continuamente 
melhorias em suas operações fabris, através de um processo 
sistematizado de gestão e auto-avaliação. 

A experiência da Universo Tintas

A Universo Tintas é uma empresa que 
se preocupa com a sua comunidade 

interna e externa. Para se manter 
ativa neste propósito, participa 
ativamente do programa Coatin-
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gs Care. Uma empresa em constante expansão passa 
também a preocupar-se com o meio ambiente e a 
Universo não foge a esta regra. Como membro do 
programa desde setembro de 2005, a Universo Tintas 
pratica inúmeras ações de não-agressão no seu dia a 
dia.Totalmente ligada ao Coatings Care, a Universo 
alterou suas embalagens – elas foram criadas basea-
das nas ações do programa. 

Integrando este programa de conscientização e 
compromisso que os agentes de toda a cadeia pro-
dutiva de tintas podem assumir em âmbito mundial, 
em prol da saúde e segurança e da não-agressão 
à natureza, a empresa criou a diretoria de meio 
ambiente e responsabilidade social, que reestrutura 
toda a sua antiga política e passa a adotar a filosofia 
do Coatings Care.

Entre a série de melhorias estão ações como uma 
estação de tratamento de efluentes, que aumenta a 
capacidade de 600 litros/dia para 9.000 litros/dia.

Na rotina diária da empresa foi incluído o controle 
no laboratório do Ph da água, que a Universo usa em 
seus poços artesianos. Implantação dos indicadores 
ambientais, no controle e redução do consumo de 
energia elétrica, água expurgada, resíduos sólidos 
e acidentes de trabalho, seguindo as orientações do 
programa Coatings Care, além do sistema de coleta 
seletiva em toda a unidade fabril e administrativa, 
estendida aos colaboradores para que possam trazer 
também de suas residências os lixos separados.

Também foi construído um espaço destinado ao 
almoxarifado de uniformes limpos. Semanalmente os 
colaboradores trocam os uniformes usados por outros 
limpos. Os que foram usados são encaminhados a 
uma lavanderia industrial, que possui autorização da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para tal 
procedimento. Desta forma, a Universo Tintas elimina 
o risco de contaminação de resíduos químicos que 
poderiam estar impregnados nos uniformes. Se fossem 
lavados internamente, provavelmente estes resíduos 
seriam descartados em águas fluviais.

“A Universo Tintas sempre teve uma preocupação 
muito grande com a não agressão, tanto em meio 
ambiente, saúde ocupacional e também segurança, 
fomos os primeiros a usar resina pet na composição 
de nosso esmalte sintético, já há bem mais de dez 
anos”, salientou o diretor comercial da Universo 
Tintas, Ary Machado. O dirigente relata que com a 
padronização das Práticas de Gestão sugeridas pelo 
programa, foi possível organizar melhor toda a ope-
ração. “É claro que não foi tão simples assim, porém 
é plenamente viável, e o mais importante é que 
conseguimos agregar todos os nossos colaboradores 
no processo, levando a eles a importância de cada um 
no processo de não agredir, seguindo procedimentos 
simples do programa”,  finalizou.
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Longe do rótulo de ser o vilão do consumo de água e 

energia, o eletrodoméstico com tecnologia e produção 

nacionais movimenta um mercado de R$ 330 milhões ao ano

Chuveiro Elétrico: 
Um brasileiro de sucesso

Com os atributos de ser um produto genui-
namente brasileiro, seguro, eficiente e 
moderno, o chuveiro elétrico também tem 
se destacado por ser econômico. A invenção 

brasileira teve início de sua fabricação na década de 
1940, após o desenvolvimento de inúmeros produtos 
de forma artesanal. De concepção bastante simples, 
o chuveiro elétrico era constituído de uma resistência 
feita de fio de metais com alto ponto de fusão, como 
o níquel, o cromo ou uma liga dos dois metais, que 
ao aquecer, esquenta imediatamente a água, um 
sistema dotado de uma alavanca que abria e fechava 
a água e também ligava e desligava a eletricidade, 
além do espalhador de água, sempre parecido com os 
tradicionais chuveiros. 

Hoje, a indústria ostenta tecnologia e inovação 
constante. No início eram apenas duas temperaturas, 
atualmente existem modelos com três e quatro, e os 
aparelhos mais modernos têm controle eletrônico de 
temperatura. Além disso, é um produto acessível e de 
fácil instalação, sendo considerado a melhor opção 
de um banho quente.

Segundo dados do Grupo de Chuveiros da Abinee  
(Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) 
a produção anual do segmento atualmente está conta-
bilizada em 11,5 milhões de unidades, o que representa 
faturamento de R$ 330 milhões por ano. O setor de 
chuveiros gera 25 mil empregos diretos e indiretos.  
Em 2009, exportou cerca de US$ 15,7 milhões (um 
crescimento de 33,7% a mais do que 2006, quando o 
faturamento foi de US$ 11,7 milhões). Estima-se que 87 

países compraram chuvei-
ro elétrico brasileiros nos 
últimos cinco anos.

Econômico

Concluída no início 
deste ano, uma pesquisa 
elaborada pelo Centro In-
ternacional de Referência 
em Reuso de Água - Cirra, 
entidade vinculada à 
Escola Politécnica da USP 
apontou o chuveiro elé-
trico como a opção mais 
econômica para o bolso 
do consumidor. Coordena-
do pelo professor Ivanildo 
Hespanhol, o estudo reve-
la que o chuveiro elétrico 
e o sistema híbrido (que 
utiliza coletores solares de baixo custo com chuveiro 
elétrico na ponta) são as opções mais econômicas para 
se tomar um banho, quando levado em consideração 
o gasto com energia elétrica ou gás e água. Os dados 
revelam que considerando água e energia, fica em R$ 
0,30 um banho de oito minutos no chuveiro elétrico, 
e R$ 0,27 no chuveiro híbrido solar, enquanto outros 
sistemas chegam a custar 247% mais caro. 

O professor afirma que um dos principais fatores 
que fazem essa equação pender para o lado do 

Diretor do GCA, Carlos 
Alexandre Cella
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chuveiro elétrico é a economia no consumo de água, 
segundo ele, uma das commodities mais valiosas nos 
dias atuais.

De acordo com o estudo, o chuveiro elétrico apre-
sentou um consumo de 4,2 litros de água por minuto. 
Outro dado apontado pelo estudo diz respeito à água 
que é perdida no início de cada banho até se atingir 
a temperatura ideal. No caso do chuveiro elétrico, o 
desperdício de água é zero.

Segundo o diretor do GCA (Grupo de Chuveiros 
Elétricos da Abinee), Carlos Alexandre Cella, o 
mercado de chuveiros elétricos vem crescendo uma 
média de 10% por ano, o que prova a predileção do 
brasileiro por esse sistema de aquecimento de água 
para o banho (mais de 73% das residências brasilei-
ras têm chuveiro elétrico). Além de ser o sistema 
que menos consome água potável, um bem cada 
vez mais escasso no mundo, o chuveiro elétrico 
ainda é o que menos pesa no bolso do consumidor 
se levar em conta os gastos com insumo, tais como 
energia elétrica, água e gás, como provou recente 
estudo da USP.

“O chuveiro elétrico está conquistando cada vez 
mais adeptos mundo afora. Para se ter uma ideia, as 
exportações do nosso setor cresceram mais de 33% de 
2007 para 2009, chegando a US$ 15,7 milhões. Mas 
mesmo, assim, a indústria desenvolve cada vez mais 
novas soluções para o banho quente com chuveiro 
elétrico custar ainda menos. Além dos chuveiros com 
quatro temperaturas e com controle eletrônico, esta-
mos apoiando o chuveiro híbrido solar, ou seja, aquele 
sistema que tem um aquecedor solar no teto da casa e 
um chuveiro elétrico na ponta. Com isso, economiza-
se água e energia elétrica”, declarou Cella.

Confira alguns destaques do segmento:

Cardal

A Cardal acaba de lançar uma nova versão da 
ducha de grande sucesso neste ano: a Hiper Ducha 
Pressurizada. Com design moderno e arrojado, a nova 
ducha apresenta um pressurizador e super espalha-
dor, proporcionando um banho confortável com maior 
pressão de água. Indicada para locais que possuem 
pouca pressão de água, a Hiper Ducha Pressurizada já 
está presente em todas as lojas do Brasil. 

Corona

A Corona lança o novo 
Corona Flex Eletrônico, 
produto desenvolvido 
para sistema híbrido. O 
Corona Flex Eletrônico 
funciona tanto como 
ducha elétrica de alto 
desempenho, quanto como 
sistema complementar para qual-
quer tipo de aquecedor: solar, a gás ou 
elétrico. Possui sistema eletrônico para o 
controle de temperatura ao alcance das mãos, 
resistência blindada, jato obediente e jato inclinado.
Todos os chuveiros e torneiras são elaborados a partir 
de matérias primas 100% recicláveis e apresentam o 
selo Corona de sustentabilidade. 

Enerbras

Aliando simplicidade com inovação, a Enerducha 
Plus é sucesso de vendas da Enerbras. O produto pro-
porciona um banho quente, confortável e seguro, com 
alta eficiência energética e baixo consumo de energia. 
A ducha possui tecnologia e inovações como vedação 
sem anel de borracha, o que garante facilidade de 
abertura e fechamento do espalhador. Além disso, 
possui sistema exclusivo de substituição 
simplificada da resistência. Outro 
diferencial é que a Enerducha Plus 
pode ser instalada em residências 
com menos de 1 metro de coluna 
de água e o acionamento ocorre 
normalmente. Também funciona 
com segurança em alta-pressão. 
O produto vem com um dispo-
sitivo redutor e suporta até 40 
metros de coluna de água de 
pressão. 

Fame

No ano em que comemora seus 70 anos, 
a Fame apresenta ao mercado as 
duchas com novos crivos. As Duchas 
Banho Nosso,Original e JD, que já 
proporcionavam conforto saúde e 
economia, ficaram ainda melho-
res, pois ganharam novos crivos 
que possibilitam um jato de 
água mais amplo, garantindo um 
banho ainda mais prazeroso. Os 
produtos são sucessos de venda 
que reúnem sofisticação, tec-
nologia, beleza e qualidade.

|tecnologia|



MAI/JUN  2010 | REVISTA CONSTRUSUL | 33



 34  | REVISTA CONSTRUSUL | MAI/JUN  2010

Lorenzetti

A Lorenzetti apresenta a Ducha Fashion que, de-
senvolvida com a mais alta tecnologia, é compatível 
com aquecedor solar, o que amplia a abrangência de 
utilização e garante água quente para um número 
maior de consumidores. 

A Ducha Fashion possui quatro opções de tempe-
raturas, sendo ideal para todas as estações do ano, 
espalhador de grande dimensão, que proporciona 
mais vazão de água quente e um prático e deslizante 
seletor de temperaturas. Compacta e elegante, 
a Ducha Fashion foi projetada com linhas suaves e 
atraentes, valorizando com perfeição o design do seu 
sofisticado corpo e espalhador, disponível nas cores 
branco, branco com cromado e branco com bege.

   Sintex

A linha Top Banho 
(3Temperaturas, 4Tem-
peraturas e Eletrôni-
ca) possui abertura 
do jato d’água de 40 
cm, além de exclusivo 
espalhador com aca-

bamento em borracha 
e furos inclinados. Efeito 

hidromassagem devido ao 
jato central no qual a força e a 

temperatura da água é cerca de 15% maior. Troca de 
temperatura ao alcance das mãos. Possui exclusiva 
trava de segurança automática. Também conta com o 
“Desviador Mágico”, onde o cliente pode direcionar o 
jato d’água só na ducha ou só no chuveirinho.

ThermoSystem

A ThermoSystem investe constantemente em novas 
tecnologias. Possui em seu mix de produtos uma linha 
de duchas que trazem a regulagem de temperatura na 
hora do banho ao alcance das mãos do consumidor. 

Uma dessas duchas é a Ducha Multitemperatura 
Spot 8T. Além de possuir um preço acessível quando 
comparada aos tradicionais chuveiros de três tempe-
raturas, a Ducha Spot 8T oferece a disponibilidade 
de oito opções de temperatura, que proporcionam 
conforto e tornam o banho mais gostoso em qualquer 
estação do ano. A ducha também possui uma haste 
ao alcance das mãos, facilitando a regulagem da 
temperatura.

Zagonel

Desenvolvida no Brasil, a Ducha Eletrônica Zago-
nel possui um sistema capaz de controlar a tensão 
elétrica aplicada a uma única resistência ajustando a 
temperatura da água des-
de o mínimo até o máximo 
de sua potência, possibi-
litando uma economia de 
energia em mais de 40% ao 
ano. O sistema de ajuste 
pode ser posicionado con-
forme a necessidade do 
cliente, facilitando assim 
a variação de tempera-
tura, proporcionando um 
banho de qualidade com 
conforto e satisfação. O 
Sistema é compatível com 
DR (Diferencial Residual). 
A Zagonel tem em seus 
processos a qualidade ISO 
9001.
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Impermeabilização: solução 

Muito mais que 
um elemento da 
construção civil, a 
impermeabilização 

adequada caracteriza obras 
de qualidade. O sucesso da 
impermeabilização depende 
de um projeto detalhado, 
contemplando o conjunto e 
todas suas interferências. A 
mão de obra deve ser capa-
citada e as recomendações 
dos fabricantes devem ser 
observadas, assim como a 
NBR 9574 que detalha as 
normas da execução de impermeabilização e descreve 
os passos de cada sistema.

Entretanto, situações inesperadas podem acontecer, 
principalmente com a chegada do inverno e aumento 
das chuvas. Além do prejuízo material provocado pela 
umidade, o mofo que se forma prejudica a saúde. As 
infiltrações pelas lajes ocorrem porque estas sofrem 
retração e dilatação, causando fissuras e trincas que 
permitem a passagem da água.

A origem das infiltrações e vazamentos em lajes 
ocorre em virtude da falta de impermeabilização, 
principalmente aliada à crença de que o concreto é 
suficiente para impedir a infiltração de água, ou de-
vido à aplicação ou adoção de técnicas e/ou sistemas 
impermeabilizantes inadequados. 

Segundo o coordenador técnico da Denver Im-
permeabilizantes, engenheiro Flávio de Camargo, a 
importância da impermeabilização de lajes vai além 
da questão estética, de estanqueidade ou do conforto 

térmico. “Devemos conside-
rar se a estrutura de con-
creto armado foi projetada 
para unir características im-
portantes de dois materiais: 
a resistência à tração do aço 
e a resistência à compressão 
do concreto”, destaca.

“Quando se permite a 
passagem de água através 
do concreto, a ação do fluído 
sobre as armaduras promove 
sua deterioração, podendo 
causar danos e comprometer 
o desempenho estrutural da 

laje. O resultado de todo esse processo é uma perda 
da secção das armaduras, levando ao colapso da estru-
tura, facilmente observado em quedas de marquises, 
que dependem sobremaneira das características de 
resistência à tração do aço”, alerta o engenheiro, 
lembrando que a correta impermeabilização desse 
tipo de estrutura deve ser feita com sistemas flexíveis. 
Tais sistemas podem ser emulsões asfálticas ou acrí-
licas, soluções asfálticas, asfaltos moldados “in loco” 
a quente, mantas e etc. Entretanto, no caso de já 
existir a patologia, o tratamento se restringe a alguns 
sistemas impermeabilizantes, que suportem a pressão 
que atua atrás do sistema (pressões negativas). Alguns 
sistemas utilizados são as argamassas poliméricas e 
produtos cristalizantes. Esta solução deve levar em 
consideração que a água ficará contida na parte inferior 
do impermeabilizante, portanto ela poderá infiltrar na 
outra face da parede, ou até mesmo outra parede que 
não apresentava o problema.

A atitude correta é cuidar 

da impermeabilização já na 

construção. No Brasil, o custo da 

impermeabilização bem feita de uma 

casa ou apartamento fica em torno 

de 3% do valor total da obra. O da 

reforma, porém, pode custar oito 

vezes mais, chegando a 25% do valor 

do imóvel

eficaz para evitar transtornos

|tecnologia|
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Atentos às necessidades dos consumidores, as 
empresas do segmento inovam constantemente apre-
sentando soluções eficazes.

Conforme o gerente de produtos da Sika, Carlos 
Berg, a empresa possui produto SikaFill-5, destinado 
a impermeabilização a frio de coberturas, lajes de 
concreto, telhados e abóbadas. Também pode ser 
aplicado sobre concreto e argamassa, telhas de barro, 
fibrocimento, telhas shingle, madeira, impermeabili-
zações asfálticas sem alumínio e material antiaderen-
te. O SikaFill-5 resiste aos raios UV e pode ser aplicado 
como proteção permitindo inclusive vedar fissuras de 
até 02 mm ativas e até 0,5mm passivas. O produto é 
isento de solventes inflamáveis. Não é indicado para 
áreas com trânsito constante. 

Lembrando que lajes de cobertura e do térreo, 
terraços e jardins são as áreas dos condomínios 
residenciais onde o problema da infiltração é mais 
observado, a Viapol apresenta um amplo portfólio de 
produtos específicos para cada situação, como mantas 
asfálticas para impermeabilização, cimentos imper-
meabilizantes, sistemas de cristalização, membranas 
acrílicas e asfálticas, resinas epoxídicas, selantes 
acrílicos e de poliuretano(PU). 

Considerando que áreas não sujeitas ao tráfego de 
veículos ou pedestres devem ser impermeabilizadas 
com membrana líquida, de base acrílica e aplicação 
a frio, pronta para uso e para ser moldada no local, 
a Vedacit/Otto Baumgart destaca o Vedapren Branco 
que apresenta ótimas características de elasticidade, 
é altamente resistente às intempéries e de grande 
durabilidade. Além de um ótimo acabamento, reflete 
os raios solares (contra os quais dispensa proteção), o 

que reduz parte do calor 
absorvido pela estrutura. 
Está disponível em três 
opções de embalagem: 
galão de 4,5 kg, balde 
de 18 kg e tambor de 200 
kg, atendendo a obras de 
diferentes portes.

Entre as diversas 
opções em sistemas 
impermeab i l i zantes 
para lajes, a Denver 
Impermeab i l i zantes 
destaca o Denvercril, 

um impermeabilizante flexível, formulado à base 
de polímeros acrílicos com base água, indicado para 
moldagem no local. Aplicável em lajes de coberturas, 
lajes e cúpulas abobadadas, marquises, sheds, telha-
dos, pré-fabricados etc, formando uma pintura com 
acabamento branco. Ideal para estruturas com formas 
arredondadas, porque acompanha as dilatações da 
alvenaria. Completa o projeto de impermeabilização 
com aplicação da Impermanta Pint. 

O diretor de marketing da Weber Quartzolit,  William 
Aloise reforça a ideia de que mesmo realizando todas 
as medidas de precaução, muitas vezes os moradores 
são surpreendidos com as indesejáveis infiltrações. Ele 
recomenda que, caso isso aconteça, seja identificado o 
tipo de umidade, e escolhido o produto Weber Quartzolit 
mais adequado para acabar definitivamente com a umi-
dade e infiltrações. “Muitas residências tem problemas 
em sua estrutura. Por isso, ocorrem as infiltrações. É 
preciso criar o hábito de proteger as construções com 
impermeabilizantes, que proporcionam maior seguran-
ça. Mas é importante lembrar, os impermeabilizantes 
não funcionam quando não são de boa qualidade ou 
aplicados de maneira inadequada”, afirma Aloise. 

A Weber Quartzolit oferece aos seus clientes 
produtos de alta qualidade, testados por órgãos 
de certificação qualificados, e indicados para cada 
situação e aplicação interna e externa.  Para o acaba-
mento interno e externo, utilize impermeabilizantes 
que protejam contra as infiltrações de água. A Weber 
Quartzolit tem uma linha completa de impermeabili-
zantes como o Recuperação Anti-umidade, Imperme-
abilizante Camada Fina e Revestimento, prontos para 
facilitar a proteção contra chuvas e infiltrações.

divulgação
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|arquitetura|

As tendências para 
casas contemporâneas

Com o crescimento da oferta de ter-
renos em condomínios fechados, o 
projeto de residências unifamiliares 
voltou com força à pauta da maioria 

dos escritórios de arquitetura.  A casa vem 
surgindo como uma alternativa aos aparta-
mentos de alto-nível, pois consegue aliar, com 
os mesmos custos de condomínio, qualidade 
de vida, segurança e lazer, tão necessários 
ao ritmo acelerado da rotina das grandes 
cidades. A residência ressurge no cenário da 
arquitetura como um porto seguro, local de 
convívio para a família e amigos.

Conforme explica o arquiteto André 
Detanico, um dos titulares do escritório AT 
Arquitetura, em Porto Alegre, a criação de um 
ambiente ideal para atender este programa de 
necessidades tem sido a tônica dos projetos de 
casas contemporâneas, sejam agrupadas em 
condomínios fechados ou isoladas no contexto 
da cidade. “Entre as características dos novos 

A valorização dos materiais de acabamento, como 

parte integrante do sistema construtivo, tem sido 

ponto importante na concepção dos projetos
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projetos está a valorização das áreas de convivência 
(a área social, que agora inclui a cozinha), com home 
theater, jantar, estar e espaço gourmet integrados, 
onde quem pilota o fogão não fica excluído do re-
lacionamento com seus convidados. As adaptações 
regionais como, a churrasqueira no Rio Grande do 
Sul, áreas de deck e piscina nas residências de praia, 
lareiras e fornos nas casas em climas frios, também 
são fatores a serem considerados nesta equação”, 
descreve o arquiteto.

“A arquitetura residencial contemporânea vem 
buscando uma identidade onde a forma corres-
ponda à função, assim a volumetria das casas vem 
adquirindo maior objetividade e síntese”, explica 
Detanico. Ele destaca que a utilização dos materiais 
de acabamento tem sido parte integrante do siste-
ma construtivo deixando de ser mero revestimento 
e tornando-se ponto importante no conceito formal 
do projeto. O concreto, tijolo, madeira, vidro, me-
tal, entre outros tem sido utilizados desta forma.

A preocupação com a pesquisa e aplicação de 
sistemas e técnicas para a qualificação das cons-
truções com relação ao conforto térmico, acústico 
e consequente redução no consumo de energia é 
constante. O uso de coberturas vegetadas, sistemas 
de coleta de água da chuva, esquadrias com vidros 
duplos, automação e iluminação de baixo consumo 
são algumas das soluções adotadas nos projetos. 
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No projeto elaborado para casa localizada em 
condomínio fechado na Zona Leste de Porto Alegre, o 
escritório buscou respeitar a vegetação existente no 
terreno, com uma volumetria fechada para esquina, pri-
vilegiando as aberturas para os fundos, com vista para a 
reserva florestal. Projetada para um casal de músicos, 
a casa possui dois estúdios, um dormitório de hóspedes, 
uma suíte e área social integrada à cozinha. 

No caso da residência de veraneio, localizada em 
um condomínio fechado do litoral gaúcho, o foco cen-

tral foi dirigido para as áreas de lazer, tanto abertas 
como fechadas, criando opções de uso e estimulando 
o convívio integrando as áreas externas e internas do 
pavimento térreo. No segundo pavimento se desenvol-
ve o programa de cinco suítes. 

Em ambos os projetos as áreas térreas foram in-
tegradas através da minimização dos limites entre os 
jardins/pátios e as áreas de estar e varandas. As gara-
gens são apenas cobertas para a proteção do veículo 
contra intempéries e conforto ao usuário.
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O sonho que se 
tornou realidade
Zagonel amplia mercado e inaugura novo 

parque industrial em Pinhalzinho, SC

Prestes a completar 21 anos de mercado, a 
Eletro Zagonel Ltda. é sinônimo de inovação 
e empreendedorismo. Originária de uma 
oficina de consertos de eletrodomésticos, 

instalações industriais e rebobinagem de motores 
elétricos, a Zagonel iniciou suas atividades no ano de 
1989, na cidade de Pinhalzinho, SC, sob a direção dos 
irmãos Roberto e Luiz Carlos Zagonel. Ao longo de sua 
existência, passou por mudanças em suas atividades. 

No ano de 1992 tornou-se indústria focada na pro-
dução de eletrificadores de cerca e bombas d’agua 
submersas. O segmento de manutenção foi vendido e 
originou cerca de seis novas empresas que ainda estão 
em atividade atualmente. “As empresas devem ter 
foco e visão aberta para identificar as necessidades e 
tendências do mercado”, explica o diretor comercial 
da empresa, Luiz Carlos Zagonel.

E foi justamente o desejo de fazer da Zagonel 

Novo parque 
industrial 
somará 
7.200 metros 
quadrados

divulgação
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uma indústria referência que impulsionou o desen-
volvimento de um produto que proporcionasse mais 
qualidade e conforto no banho. Assim, em 1994, foi 
lançada a Master Ducha Zagonel, uma ducha eletrôni-
ca com ajuste progressivo de temperatura e segundo 
a empresa, até hoje líder em vendas da indústria e 
gerou mais cinco novos produtos em seu segmento. O 
sucesso do produto rendeu à empresa e seu inventor, 
Roberto Zagonel, o Prêmio Finep 2009, a nível nacio-
nal, na categoria “Inventor Inovador”.

Possui também em seu mix de produtos a Ducha 
Master Luxo, a Ducha Bom Banho, Ducha Pop, a Tor-
neira Elétrica Pratica Maximus com bica giratória de 
360º e a Torneira Pop.

A Zagonel é certificada no Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica - Procel, com marca 
registrada e produto patenteado, aprovada pelo Inme-
tro, certificada com a ISO 9001.

Ampliação

Com a credibilidade já conquistada diante do 
mercado consumidor, a Zagonel investe em mais 
tecnologia, ampliando seu parque industrial de 2.200 
para 7.200 metros quadrados, com a expectativa de 
aumentar de 90 para 250 a equipe de colaboradores. 
A Zagonel inova em sua produção, implantando novas 

tecnologias em máquinas de injeção de plástico, 
garantindo cada vez mais qualidade aos produtos e 
possibilitando redução de custos. 

Conquistando cada vez mais clientes em um amplo 
e competitivo mercado, a indústria que vem conta-
bilizando crescimento de 25% a 30% pretende dobrar 
seu faturamento até final de 2011. Entre suas ações 
de marketing está a participação em no mínimo seis 
grandes feiras pelo Brasil entre outras feiras regionais 
para divulgar seus produtos.

Novo mercado

Há cerca de um ano a Zagonel identificou um 
novo nicho de mercado e complementou sua gama 
de produtos através da criação da Z. Light Leds, 
importando e distribuindo uma linha no segmento 
de iluminação, com luminárias de emergência e 
lanternas recarregáveis com qualidade e tecnologia 
compatíveis com os mercados mais exigentes. Cita-
se que a tecnologia embarcada nessa nova linha faz 
uso de circuitos eletrônicos à base de LEDS (Diodo 
Emissor de Luz) com vida útil de aproximadamente 
100.000 horas, de alta eficiência energética e redu-
zindo também o enorme descarte de acumuladores 
de energia (pilhas) ao meio ambiente pelo fato de 
possuírem baterias recarregáveis.

O gerente de vendas, Antônio Feijó e o 
diretor comercial, Luiz Carlos Zagonel, 
durante a Feicon 2010

Empresa se dedica à união
de seus colaboradores

divulgação divulgação
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Setor comemora 

No dia 15 de abril, o ministro da fazenda, Guido 
Mantega anunciou a prorrogação do desconto do 
Imposto sobre Produto Industrializado, IPI para 
material de construção até 31 de dezembro. A 

desoneração valeria até final de junho. Conforme o mi-
nistro, a medida é justificada pela forte concentração de 
encomendas de itens desse setor devido à proximidade do 
fim da isenção. 

Todo o setor e a cadeia produtiva da construção civil 
comemoram a medida. “Estávamos passando por um perío-
do de antecipação de compra, principalmente nos últimos 
30 dias, em função da proximidade do fim da isenção e 
isto estava causando algum desconforto e até a previsão de 
falta de produtos nos próximos 60 dias. No entanto, a me-
dida anunciada possibilitará que as construtoras planejem 
melhor as suas obras e que o ‘Minha Casa Minha Vida’ ou 
outros projetos não pressionem os nossos preços ou causem 
desabastecimento”, declarou o presidente da Associação 
Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, 
Anamaco, Cláudio Conz.

Conforme estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio 
Vargas sobre os reflexos da redução de IPI na cadeia pro-
dutiva do setor é estimado que a redução total do IPI sobre 
materiais de construção daria origem, por si só, a uma ele-
vação de 1,34% do PIB brasileiro e a uma expansão de 1,27% 
do nível de emprego durante o período de 24 meses. 

O estudo também estima que a iniciativa teria a 
capacidade de retirar 211 mil famílias por ano do déficit 
habitacional brasileiro.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais 
de Construção - Abramat , em fevereiro, o faturamento total 
deflacionado das vendas internas dos materiais de constru-
ção cresceu 19,01% em relação a fevereiro de 2009. 

O resultado acumulado no primeiro bimestre deste ano 
apresentou crescimento de 16,31% em relação a igual pe-
ríodo de 2009. Na comparação com o mês de janeiro deste 
ano, houve queda de 4,15%. Nos últimos 12 meses houve 
queda de 7,68%. 

Desconto do imposto para materiais de construção que 

valeria até junho, estará em vigor até dezembro de 2010

 prorrogação da redução de IPI



 44  | REVISTA CONSTRUSUL | MAI/JUN  2010

• Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente - IPI: zero
• Cimento comum - IPI: zero
• Tintas à base de polímeros acrílicos ou vinílicos - IPI: zero
• Vernizes à base de polímeros acrílicos ou vinílicos - IPI: zero
• À base de politetrafluoretileno - IPI: zero
• Vernizes - IPI: zero
• Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques 
- IPI: 2%
• Indutos utilizados em pintura - IPI: 2%
• Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos 
- IPI: 5%
• Argamassas e concretos, não refratários - IPI: zero
• Banheiras, boxes para chuveiros, pias e lavatórios de plástico 
- IPI: zero
• Assentos e tampas, de sanitários de plástico - IPI: zero
• Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sani-
tários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes 
para usos sanitários, de porcelana ou cerâmica; - IPI: zero
• Grades e redes de aço, não-revestidas, para estruturas ou 
obras de concreto armado ou argamassa armada - IPI: zero
• Outras grades e redes de aço, não revestidas, para estruturas 
ou obras de concreto armado ou argamassa armada - IPI: zero
• Pias e lavatórios, de aços inoxidáveis - IPI: zero
• Outras fechaduras; ferrolhos - IPI: zero

• Dobradiças de qualquer tipo (incluídos os gonzos e as charneiras) 
- IPI: zero
• Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes para 
construções - IPI: 5%
• Válvulas para escoamento - IPI: zero
• Disjuntores - IPI: 10%
• Chuveiro elétrico - IPI: zero
• Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume natu-
rais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu 
de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e ‘ 
cut-backs ‘). - IPI: zero
• Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revesti-
mento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, 
pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados 
nem esmaltados, de cerâmica, mes-
mo com suporte IPI: zero
• Ladrilhos e placas (lajes) para 
pavimentação ou revestimento, 
vidrados ou esmaltados, de cerâmi-
ca - IPI: zero
• Cadeados - IPI: zero
• Válvulas tipo gaveta - IPI: zero
• Telhas em aço galvanizado – IPI: 
zero 

   Veja como ficaram as alíquotas 
 de IPI com a desoneração: 
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SINDUSCON-RS

CUB/RS do mês de MARÇO/2010 - BR 12.721- Versão 2006  
Variação % 

PROJETOS 
Padrão de 

acabamento 
Projetos 
padrões 

R$/m2 
Mensal No ano 12 meses 

RESIDENCIAIS          
Baixo R 1-B 811,57 1,20 3,20 4,53 
Normal R 1-N 988,23 1,09 3,44 4,90 R - 1 (Residência Unifamiliar) 
Alto R 1-A 1.256,95 1,13 3,21 4,13 
Baixo PP 4-B 762,09 1,02 2,47 2,67 PP- 4 (Prédio Popular) 
Normal PP 4-N 955,39 1,17 3,28 4,06 
Baixo R 8-B 728,28 0,93 2,36 2,44 
Normal R 8-N 834,62 0,97 2,99 3,83 R - 8 (Residência Multifamiliar) 
Alto R 8-A 1.038,58 1,08 3,05 3,49 
Normal R 16-N 810,18 0,95 2,95 3,68 R – 16 (Residência Multifamiliar) 
Alto R 16-A 1.068,38 0,87 2,68 3,26 

PIS (Projeto de Interesse Social)   PIS 569,47 1,14 2,74 4,27 
RPQ1 (Residência Popular)   RP1Q 805,80 0,53 2,48 5,46 
COMERCIAIS            

Normal CAL 8-N 986,56 0,90 2,99 4,09 CAL- 8 (Comercial Andares Livres) 
Alto CAL 8-A 1.084,62 0,87 3,01 3,83 
Normal CSL 8-N 832,74 0,86 2,77 3,92 CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas) 
Alto CSL 8-A 954,05 0,81 2,58 3,58 
Normal CSL 16-N 1.114,48 0,89 2,76 3,71 CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas) 
Alto CSL 16-A 1.273,34 0,84 2,60 3,44 

GI (Galpão Industrial)   GI 450,13 0,58 2,26 3,81 
Estes valores devem ser utilizados após 01/03/2007, inclusive para contratos a serem firmados após esta data. 

 Fonte: DEE – Sinduscon/RS 

 
Tendo em vista a publicação da NBR 12.721/2006, os Custos Unitários Básicos por m2 de construção passaram, a 
partir de fevereiro/2007, a ser calculados de acordo, com os novos projetos-padrão e, em conseqüência, de novos 
lotes de insumos. Essa atualização, invalida, portanto, a comparação direta dos Custos Unitários obtidos a partir 
da NBR 12.721/2006 com aqueles obtidos com base na NBR vigente até janeiro/2007 (NBR12.721/1999). 
 
“Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro 
quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-
diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, 
ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; 
urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados 
no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; 
remuneração do construtor; remuneração do incorporador." 

 
Indicadores Econômicos  

IGP-M INCC-M IGP-DI (Col. 2) INCC (Col. 35) 
Variação % Variação % Variação % Variação % 

Mês 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 

Abr/09 407,181 -0,15 -1,07 5,38 410,531 -0,01 0,43 9,97 400,530 0,04 -0,90 4,74 409,042 -0,04 0,30 9,65 
Mai/09 406,885 -0,07 -1,14 3,64 411,570 0,25 0,69 9,05 401,232 0,18 -0,73 2,99 414,742 1,39 1,70 8,98 
Jun/09 406,486 -0,10 -1,24 1,52 417,860 1,53 2,22 7,83 399,966 -0,32 -1,04 0,76 417,657 0,70 2,42 7,67 
Jul/09 404,718 -0,43 -1,67 -0,67 419,422 0,37 2,61 6,72 397,393 -0,64 -1,68 -1,00 418,757 0,26 2,69 6,40 
Ago/09 403,253 -0,36 -2,02 -0,71 419,468 0,01 2,62 5,39 397,758 0,09 -1,59 -0,53 418,528 -0,05 2,63 5,10 
Set/09 404,945 0,42 -1,61 -0,40 419,758 0,07 2,69 4,47 398,738 0,25 -1,35 -0,65 419,147 0,15 2,78 4,27 
Out/09 405,129 0,05 -1,57 -1,31 420,298 0,13 2,82 3,72 398,575 -0,04 -1,39 -1,76 419,405 0,06 2,84 3,53 
Nov/09 405,548 0,10 -1,46 -1,59 421,070 0,18 3,01 3,24 398,857 0,07 -1,32 -1,76 420,635 0,29 3,15 3,32 
Dez/09 404,499 -0,26 -1,72 -1,72 421,908 0,20 3,22 3,22 398,407 -0,11 -1,43 -1,43 421,051 0,10 3,25 3,25 
Jan/10 407,049 0,63 0,63 -0,67 424,094 0,52 0,52 3,49 402,425 1,01 1,01 -0,45 423,740 0,64 0,64 3,56 
Fev/10 411,843 1,18 1,82 0,24 425,590 0,35 0,87 3,49 406,826 1,09 2,11 0,77 425,268 0,36 1,00 3,66 
MAR/10 415,734 0,94 2,78 1,94 427,498 0,45 1,32 4,12         
Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas 

Preços e Custos da Construção

CUB/RS do mês de ABRIL/2010 - BR 12.721 - Versão 2006
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SINDUSCON-RS

CUB/RS do mês de MARÇO/2010 - BR 12.721- Versão 2006  
Variação % 

PROJETOS 
Padrão de 

acabamento 
Projetos 
padrões 

R$/m2 
Mensal No ano 12 meses 

RESIDENCIAIS          
Baixo R 1-B 811,57 1,20 3,20 4,53 
Normal R 1-N 988,23 1,09 3,44 4,90 R - 1 (Residência Unifamiliar) 
Alto R 1-A 1.256,95 1,13 3,21 4,13 
Baixo PP 4-B 762,09 1,02 2,47 2,67 PP- 4 (Prédio Popular) 
Normal PP 4-N 955,39 1,17 3,28 4,06 
Baixo R 8-B 728,28 0,93 2,36 2,44 
Normal R 8-N 834,62 0,97 2,99 3,83 R - 8 (Residência Multifamiliar) 
Alto R 8-A 1.038,58 1,08 3,05 3,49 
Normal R 16-N 810,18 0,95 2,95 3,68 R – 16 (Residência Multifamiliar) 
Alto R 16-A 1.068,38 0,87 2,68 3,26 

PIS (Projeto de Interesse Social)   PIS 569,47 1,14 2,74 4,27 
RPQ1 (Residência Popular)   RP1Q 805,80 0,53 2,48 5,46 
COMERCIAIS            

Normal CAL 8-N 986,56 0,90 2,99 4,09 CAL- 8 (Comercial Andares Livres) 
Alto CAL 8-A 1.084,62 0,87 3,01 3,83 
Normal CSL 8-N 832,74 0,86 2,77 3,92 CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas) 
Alto CSL 8-A 954,05 0,81 2,58 3,58 
Normal CSL 16-N 1.114,48 0,89 2,76 3,71 CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas) 
Alto CSL 16-A 1.273,34 0,84 2,60 3,44 

GI (Galpão Industrial)   GI 450,13 0,58 2,26 3,81 
Estes valores devem ser utilizados após 01/03/2007, inclusive para contratos a serem firmados após esta data. 

 Fonte: DEE – Sinduscon/RS 

 
Tendo em vista a publicação da NBR 12.721/2006, os Custos Unitários Básicos por m2 de construção passaram, a 
partir de fevereiro/2007, a ser calculados de acordo, com os novos projetos-padrão e, em conseqüência, de novos 
lotes de insumos. Essa atualização, invalida, portanto, a comparação direta dos Custos Unitários obtidos a partir 
da NBR 12.721/2006 com aqueles obtidos com base na NBR vigente até janeiro/2007 (NBR12.721/1999). 
 
“Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro 
quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-
diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, 
ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; 
urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados 
no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; 
remuneração do construtor; remuneração do incorporador." 

 
Indicadores Econômicos  

IGP-M INCC-M IGP-DI (Col. 2) INCC (Col. 35) 
Variação % Variação % Variação % Variação % 

Mês 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 
Nº ìndice 

Mês Ano 12 meses 

Abr/09 407,181 -0,15 -1,07 5,38 410,531 -0,01 0,43 9,97 400,530 0,04 -0,90 4,74 409,042 -0,04 0,30 9,65 
Mai/09 406,885 -0,07 -1,14 3,64 411,570 0,25 0,69 9,05 401,232 0,18 -0,73 2,99 414,742 1,39 1,70 8,98 
Jun/09 406,486 -0,10 -1,24 1,52 417,860 1,53 2,22 7,83 399,966 -0,32 -1,04 0,76 417,657 0,70 2,42 7,67 
Jul/09 404,718 -0,43 -1,67 -0,67 419,422 0,37 2,61 6,72 397,393 -0,64 -1,68 -1,00 418,757 0,26 2,69 6,40 
Ago/09 403,253 -0,36 -2,02 -0,71 419,468 0,01 2,62 5,39 397,758 0,09 -1,59 -0,53 418,528 -0,05 2,63 5,10 
Set/09 404,945 0,42 -1,61 -0,40 419,758 0,07 2,69 4,47 398,738 0,25 -1,35 -0,65 419,147 0,15 2,78 4,27 
Out/09 405,129 0,05 -1,57 -1,31 420,298 0,13 2,82 3,72 398,575 -0,04 -1,39 -1,76 419,405 0,06 2,84 3,53 
Nov/09 405,548 0,10 -1,46 -1,59 421,070 0,18 3,01 3,24 398,857 0,07 -1,32 -1,76 420,635 0,29 3,15 3,32 
Dez/09 404,499 -0,26 -1,72 -1,72 421,908 0,20 3,22 3,22 398,407 -0,11 -1,43 -1,43 421,051 0,10 3,25 3,25 
Jan/10 407,049 0,63 0,63 -0,67 424,094 0,52 0,52 3,49 402,425 1,01 1,01 -0,45 423,740 0,64 0,64 3,56 
Fev/10 411,843 1,18 1,82 0,24 425,590 0,35 0,87 3,49 406,826 1,09 2,11 0,77 425,268 0,36 1,00 3,66 
MAR/10 415,734 0,94 2,78 1,94 427,498 0,45 1,32 4,12         
Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas 

|economia|

CUB/RS do mês de ABRIL/2010 - BR 12.721 - Versão 2006

Fonte: Sinduscon - RS
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|espaço sinduscon|

Sinduscon-RS lança seu 

O dia 14 de maio de 2010 foi a data de inaugura-
ção do primeiro Escritório Regional Sinduscon-RS 
- Litoral Norte, localizado na Avenida Paraguassu, 
2354, em Capão da Canoa. 
A ampliação do projeto de interiorização é uma das 
metas da atual gestão do Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil – Sinduscon-RS, liderada pelo 
engenheiro Paulo Vanzetto Garcia.
Atualmente, o Sinduscon-RS representa cerca de 
3.800 empresas,  localizadas em 348 municípios, 
base territorial do Sindicato. Na sua grande 
maioria, são empresas de micro, pequeno e médio 
porte, responsáveis pelo emprego de mais de 112 
mil trabalhadores.

A Comissão da Indústria Imobiliária (CII/Sinduscon-
RS) iniciou no dia 27 de abril um ciclo de semi-
nários para o ano de 2010,  com o propósito de 
atualização das empresas do setor, independente 
do porte, com as novas tendências do mercado, 
que vem sendo praticadas em nível nacional e in-
ternacional. No primeiro módulo realizado o foco 
foi gestão, sendo abordados os temas governança 
corporativa, importância dos indicadores e adoção 
de estratégias para obter sucesso num cenário 
altamente competitivo. Para o vice-presidente do 
Sinduscon-RS, coordenador da CII, Mauro Tougui-
nha, os eventos buscam desmistificar a idéia de 
que novas tecnologias são adequadas somente às 
grande empresas. “Nosso objetivo é apresentar 
ferramentas viáveis e eficientes também para 
as micro, pequenas e médias empresas, cerca 
de 90% do universo de filiados do Sinduscon-RS”, 
salientou. Nos próximos módulos serão abordados 
os temas produto (junho), financiamentos (agosto) 
e vendas (outubro).

Programa Minha Casa, Minha Vida 

Da meta do governo federal 
de contratar 1 milhão 
de casas até o fim de 
2010, 41% foi cum-
prida no primeiro 
ano do Programa 
Minha Casa, Minha 
Vida em nível 
nacional. No RS, 
62,4% da meta 
já foi atingida. 
Foram contratadas 
32.338 unidades, 
que representam um 
investimento de quase 
R$ 2 milhões. Segundo o 
presidente do Sinduscon-RS, 
Paulo Vanzetto Garcia, a entidade encaminhou 
propostas para contornar situações visando o bom 
andamento do Programa no Estado. Destacou que 
apesar das projeções alvissareiras do setor, como o 
crescimento de 10% em nível nacional e de 7,5% para 
o Rio Grande do Sul, os empresários tem enfrentado 
problemas com a escassez de mão de obra e obs-
táculos como encargos sociais onerosos na solução 
deste impasse. Propôs que o MCMV servisse como 
um programa piloto para a adoção de uma política 
de redução de encargos. “Os empreendimentos do 
MCMV, para serem viabilizados tiveram seus impostos 
federais reduzidos de 6% para 1%. Na mesma linha, 
propomos um projeto piloto, o Simples Trabalhista 
para os empreendimentos do Programa, reduzindo 
a contribuição previdenciária patronal e do empre-
gado, para 6%, sendo 5% do empregador e 1% para 
o empregado. O efeito multiplicador da medida na 
economia permitiria às empresas oferecer melhores 
salários e maior oferta de empregos, atacando dire-
tamente a informalidade, gerando assim um círculo 
virtuoso”, defendeu.

primeiro Escritório Regional 

foco no mercado imobiliário 
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Firmada parceria com Banco 
de Materiais de Construção 

O presidente da Acomac Porto Alegre, Arcione 
Piva, assinou no dia 15 de abril um contrato de 
parceria com o Banco de Materiais de Construção 
da Fiergs. A assinatura aconteceu no Complexo 
dos Bancos Sociais e contou com a presença do 
presidente do Banco de Materiais de Construção, 
Carlos Alberto Aita e seus conselheiros. 
“A partir de agora a Acomac Porto Alegre estará 
trabalhando em prol da conscientização da doa-
ção nas lojas de materiais associadas à entidade. 
Como lojista, sei que sempre temos sobras de 
material, que poderá ser muito útil à instituição 
e a comunidades carentes”, salientou Piva.

Acomac Porto Alegre 
promove curso de formação 
de gerente lojista 

Com objetivo de desenvolver nos participantes 
uma visão estratégica das empresas, por meio da 
utilização de ferramentas e conceitos gerenciais 
modernos, a Acomac promove curso de formação 
de gerente lojista no período de 14 a 18 de junho, 
das 19h às 22h. Com duração de 18 horas, o curso 
proporcionará uma maior interação da empresa 
com o ambiente a partir da organização interna, 
facilitando o crescimento e a prosperidade da 
empresa no mercado. 
Confira o conteúdo do curso: Reflexão sobre o novo 
modelo do líder; Estilos de liderança; Verdadeira 
posição no time; Competências do líder; Reações 
às mudanças; Administração do tempo; Planeja-
mento e administração de reuniões; Delegação e 
tomada de decisão; Mensuração de resultados pes-
soais e de grupo; Motivação e feedback; Conceito 
básico da metodologia do PDCA; Planejando para 
atingir metas; Elaboração e gerenciamento de 
plano de ação (5W2H); Noções de planejamento 
estratégico. O instrutor é Ronaldo Liota.

Acomac comemora 
prorrogação do IPI para 
materiais de construção 

Recentemente, o presidente da Acomac esteve em 
reunião com o Secretário da Receita Federal do 
Brasil, Otacílio Dantas Cartaxo. O encontro teve 
como objetivo agradecer a iniciativa da prorro-
gação da desoneração do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI um reconhecimento da en-
tidade e do setor. “Já solicitamos a manutenção 
permanente da cesta de produtos contemplados 
com a redução do IPI”, lembrou o presidente da 
Acomac Porto Alegre, Arcione Piva.
A prorrogação da desoneração do IPI sobre produtos 
como o cimento ajuda os investimentos, diminuindo 
a possibilidade de uma inflação de demanda. Além 
do cimento, outros itens de construção tiveram 
alíquotas zeradas, como tintas, vernizes, ladrilhos, 
válvulas, revestimentos, pias, louças de banheiro, 
rede e grade de aço, chuveiro, fechaduras e do-
bradiças, entre outros itens. “A entidade corrobora 
com o governo na manutenção do IPI, que era uma 
expectativa do segmento e a mesma foi atendida”, 
enfocou Piva.
A medida foi anunciada no mês de abril pelo mi-
nistro da fazenda, Guido Mantega. A ideia é evitar 
que o consumidor antecipe a compra dos itens com 
menos imposto para aproveitar os preços baixos, 
o que geraria uma pressão cada vez mais forte 
no consumo. Depois dessa medida a expectativa 
do mercado de materiais de construção é que as 
vendas aumentem ainda mais, já que em 2009 o 
setor teve um crescimento acima dos 12%. 

|espaço acomac|
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|artigo técnico|

Sustentabilidade: 

Adilson Munin*

impermeabilizar para preservar

Sustentabilidade: tema que atinge neste mo-
mento uma fase onde o assunto deixa ser um 
modismo ou simplesmente explorado comer-
cialmente e passa a fazer parte de um cenário 

onde a preocupação com segurança, meio ambiente, 
conforto e, principalmente longevidade, se torna 
tão importante quanto o tamanho, a localização, e 
o valor de um determinado empreendimento.Como 
toda mudança gera desconfiança e apreensão, não 
será diferente neste caso. Porém, se voltarmos um 
pouco na história, veremos que ocorreram mudanças 
em diversos setores, produtos, normas e legislações, 
que acarretaram quebra de paradigmas e conceitos e 
que hoje fazem parte do cotidiano de cada um de nós 
e não mais conseguimos conviver sem eles.

Quando pensamos em sustentabilidade na imper-
meabilização, certamente estaremos pensando não 
somente na garantia do conforto e estanqueidade da 
obra, mas também no impacto ambiental causado pela 
aplicação de determinado produto, na longevidade 
do mesmo após aplicado, na preservação da estrutura 
como um todo e também na destinação final do mes-
mo quando da necessidade de sua remoção.

De um lado, consumidores exigentes e preocupa-
dos com as mudanças climáticas do planeta. Do outro, 
empresas buscando inovação, resultados positivos 
e novos mercados. Mas, na questão da imperme-
abilização, qual a preocupação que as indústrias, 
construtoras, engenheiros e aplicadores devem ter 
em relação aos produtos e serviços relacionados com 
a preservação das estruturas contra a infiltração e 
vazamentos no aspecto da sustentabilidade? 

Reconhecer a necessidade de mudanças, quebra 
de paradigmas e conceitos pré-estabelecidos em 
relação ao assunto.

Canalizar recursos para pesquisa e desenvolvi-
mento de novas tecnologias visando a melhoria de 
produtos e processos para o atendimento das novas 
solicitações.

Estabelecer um planejamento a curto, médio e a 
longo prazo com o objetivo de envolver todo o ciclo 
de vida do produto.

Avaliar as possibilidades para uma maior utilização 
de insumos reciclados e recicláveis.

Diminuir a produção de itens 
à base de solventes, preferindo 
os produtos à base d’água, alto 
sólidos e até mesmo os híbridos.

Aperfeiçoar as tecnologias 
para utilização dos produtos 
pré-fabricados ou pré-moldados com o objetivo de 
viabilizar a sua utilização de forma mais ampla.

Buscar por fornecedores cada vez mais próximos 
às instalações industriais.

Dar preferência às especificações voltadas à sus-
tentabilidade.

A rotulagem dos produtos deve conter todas as 
informações necessárias com relação ao produto, isto 
é, o consumidor deve ser informado e ter a possibili-
dade de escolha pelo melhor produto.

Implementar a ecoeficiência como paradigma de 
atuação.

Os produtos destinados à impermeabilização em 
sua grande maioria são derivados de fontes oriundas 
do petróleo, como o asfalto, solventes, polímeros e 
aditivos e também de recursos esgotáveis como água 
e madeira e, certamente, estes mesmos produtos ain-
da serão por muito tempo produzidos através destas 
fontes. No entanto, cabe à indústria e ao formulador 
a consciência na utilização destes recursos através 
do aperfeiçoamento de tecnologias visando cada vez 
mais a diminuição da agressão à natureza e ao próprio 
ser humano. 

Outro aspecto de igual importância e preocupação 
está na redução das emissões dos compostos orgânicos 
voláteis (COV), pois tais emissões são responsáveis de 
forma direta pela agressão à camada de ozônio. 

Neste aspecto sentimos que estamos um passo à 
frente de muitos segmentos, porém, ainda nos falta 
uma longa jornada para que um dia possamos olhar 
para um determinado produto e conhecer todo o seu 
ciclo de vida, podendo até prever o seu reúso ou re-
ciclagem, motivo pelo qual o empenho, dedicação e 
sentimento de preservação do meio ambiente devem 
nos impulsionar a alcançar estes objetivos para que 
o setor possa colaborar na melhora da qualidade de 
vida em nosso planeta.

divulgação

* Adilson Munin é técnico responsável pelo setor de Pesquisa e Desenvolvimento na Unidade de Asfaltos da Viapol.
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Abramat: Primeiros números

Melvyn Fox*

e perspectivas 2010

O ano de 2010 começou de forma excelente para as indústrias de 
materiais de construção. O Índice de Vendas da Abramat (Associação 
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção) aponta que o mês de 
março de 2010 teve uma forte alta de 25,87% nas vendas internas dos 
fabricantes de materiais em relação ao mesmo mês do ano passado. No 
acumulado do primeiro trimestre deste ano tivemos alta de 19,9%, e as-
sim mantemos a estimativa de fechar o ano de 2010 com um crescimento 
no patamar de 15%.

Para os próximos meses, as expectativas da Abramat apontam para 
a continuidade dessa forte recuperação, apoiada pela nova etapa do 
Minha Casa, Minha Vida, o PAC 2, e a ampliação do prazo do IPI reduzido, 
que agora vale até 31 de dezembro de 2010. Esta redução vai benefi-
ciar também o pequeno consumidor, através das reformas e ampliações 
autogeridas que são responsáveis pelo escoamento de grande parte da 
produção nacional de materiais de construção. 

Na trajetória de crescimento, 2010 será marcado pelo rápido reaque-
cimento do mercado. Espera-se para esse ano, que a economia brasileira 
cresça 5,8%. Esse crescimento será comandado pela ampliação da recu-
peração dos investimentos públicos e privados, que devem atingir 20% do 
PIB, 1 ponto percentual acima dos 19% registrados em 2008 e os quase 4 
pontos percentuais acima dos 16,2% estimados para 2009, o que fará os 
valores totais crescerem de R$ 476 bilhões em 2009 para R$ 625 bilhões 
em 2010. Com isso, espera-se um crescimento do PIB da construção de 
8,8% em 2010, o que irá sustentar o crescimento da demanda por mate-
riais de construção de 15% nesse ano. 

Por conta dos incentivos do Governo (PAC 1 e 2, Minha Casa Minha 
Vida 1 e 2), as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016, além da ampliação dos recursos para financiamento 
de imóveis,  estimamos que as vendas de material de construção, que 
ano passado atingiram R$ 96,8 bilhões, alcançarão os R$ 188,7 bilhões em 
2016, representando assim um crescimento real de 68% em sete anos.  É 
importante que a redução do IPI para materiais de construção contemple 
todas essas obras, mas para que isso aconteça essa redução temporária 
terá de se tornar permanente. 

* Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
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