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ORIENTAÇÃO PARA CITAÇÃO / DIVULGAÇÃO:

Este Sumário é a síntese do Relatório Final do Projeto “Avaliação pós-ocupação e avaliação da

satisfação do cliente de sistema de vedação em chapas de gesso acartonado”.

Os dados apresentados neste documento poderão ser reproduzidos parcialmente, devendo-se no

entanto:

• Manter a fidelidade aos resultados e análises apresentados;

• Citar a fonte dos dados da seguinte forma:

NGI – Núcleo de Gestão e Inovação (coord.). Avaliação pós – ocupação e avaliação da satisfação do

cliente de sistemas de vedação em chapas de gesso acartonado. Sumário executivo. São Paulo,

SindusCon – SP / ABRAGESSO, Set 2002.
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1 .  A P R E S E N T A Ç Ã O  D O  P R O J E T O

1.1 Introdução

A avaliação Pós Ocupação – APO – constitui-se de um método de levantamento e análise do comportamento dos

ambientes construídos “após sua ocupação” por seus usuários, ao longo de toda a sua vida útil.

Os principais fatores que levam as empresas de promoção e construção de empreendimentos à busca do

conhecimento do comportamento dos edifícios que produzem, na fase de uso, são:

• a evolução de seus consumidores quanto ao conhecimento do que vem a ser qualidade de produtos e

serviços e quanto à consciência de seus direitos como consumidores;

• a efetiva aplicação do Código de Defesa do Consumidor, disponibilizando aos consumidores mecanismos de

exigência por qualidade;

• as mudanças no cenário competitivo que tornaram relevantes fatores antes relegados a um segundo plano,

tais como: a responsabilidade das empresas com custos de operação e manutenção que atingem valores

significativos para suas estruturas de custos; a necessidade de formar uma “marca” no mercado e, portanto, a

importância da imagem que seus consumidores tem da empresa a partir do poder de multiplicação dos efeitos

da satisfação ou insatisfação dos clientes.

Neste trabalho, a metodologia de Avaliação Pós Ocupação baseada na percepção dos clientes e nas observações

técnicas “in loco” é utilizada para mensurar, numa amostra definida, o comportamento em uso da tecnologia de

vedação em chapas de gesso acartonado.

De um total de 324 (trezentas e vinte e quatro) entrevistas e questionários respondidos e 52 (cinqüenta e duas)

unidades inspecionadas em 16 edifícios na cidade de São Paulo, obteve-se um rico conjunto de dados que

orientam o desenvolvimento futuro da expansão dessa tecnologia na produção de edificações no Brasil.

Os dados e análises apresentados nesta publicação correspondem a uma versão condensada do relatório emitido

no projeto desenvolvido. Neste relatório são apresentados todo o detalhamento metodológico e dados completos

de cada edifício.

1.2 Histórico do Projeto

As empresas do Comitê de Tecnologia e Qualidade do SindusCon – SP1 sempre acompanharam a introdução da

tecnologia de vedações em chapas de gesso acartonado, incorporaram-na em seus empreendimentos e, a partir

de 2000, começaram a discutir a necessidade de desenvolver algum trabalho que permitisse medir a satisfação e

grau de aceitação dos clientes finais com relação ao sistema de chapas de gesso acartonado, bem como

constatar seu desempenho em uso.

A partir de então o Grupo de Vedações e Acabamentos do Comitê buscou articular esta idéia junto aos fabricantes

dos materiais e componentes envolvidos no sistema, e junto à Caixa Econômica Federal, principal agente

financiador que também buscava desenvolver trabalhos que permitissem ter a segurança necessária para

financiar empreendimentos com esta tecnologia.

Assim, em 2001, após várias reuniões de discussão da metodologia proposta pelo NGI para desenvolver o

trabalho, constituiu-se o projeto que resultou nesta publicação com a participação significativa de fabricantes,

empresas construtoras, entidades de projeto e da própria Caixa Econômica Federal.

1 – Fazem parte do Comitê de Tecnologia e Qualidade do SindusCon – SP: Barbara Engenharia e Construtora Ltda.; BKO Engenharia e Comércio Ltda.; Concima S/A

Construções Civis; Construtora Noroeste Ltda.; Construtora Tarjab Ltda.; Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda.; DP Engenharia e Empreendimentos Ltda.; Fortenge

Construções e Empreendimentos Ltda.; Gafisa S/A ; InPar Incorporações e Participações Ltda.; Jereissati Engenharia e Comércio Ltda.; Matec Engenharia e Construções

Ltda.; RFM Comercial e Construtora SA; Sinco Sociedade Incorporadora e Construtora Ltda.; Tati Construtora e Incorporadora / TAEL Incorporações e Construções Ltda.;

Tecnum & Corporate Empreendimentos Ltda.; Unitec Sociedade Construtora Ltda.; Verticon Construção e Empreendimentos Ltda.
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1.3 Empresas e Entidades participantes

As seguintes empresas e entidades participaram deste projeto:

1.3.1 Empresas e Entidades /  Instituições patrocinadoras

• ABRAGESSO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Blocos e Chapas Gesso.

• Amanco Brasil SA.

• Caixa Econômica Federal.

• Comercial Industrial Denver Global Ltda.

• Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda.

• Gafisa S/A.

• InPar Incorporações e Participações Ltda.

• Jereissati Engenharia e Comércio Ltda.

• RFM Comercial e Construtora SA.

• Rodobens Incorporação e Construção Ltda.

• Tati Construtora e Incorporadora Ltda. / TAEL Incorporações e Construções Ltda.

• Verticon Construção e Empreendimentos Ltda.

1.3.2 Entidades que acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos

• ABECE – Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural.

• AsBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura.

1.3.3 Entidade promotora

• SindusCon – SP / Comitê de Tecnologia e Qualidade / Grupo de Vedações e Acabamentos.

1.3.4 Empresas que compõem a amostra de edif ícios investigados

• BKO Engenharia e Comércio Ltda.

• Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda.

• Gafisa S/A.

• InPar Incorporações e Participações Ltda.

• Método Engenharia SA.

• Rossi Residencial SA.

• Setin Empreendimentos Imobiliários Ltda.

• Tati Construtora e Incorporadora Ltda. / TAEL Incorporações e Construções Ltda.
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1.4 Equipe Técnica

A equipe técnica responsável pelo desenvolvimento deste trabalho foi composta por:

1.4.1 Coordenação geral

• Eng. Maria Angelica Covelo Silva, Diretora do NGI – Núcleo de Gestão e Inovação.

1.4.2 Gerenciamento técnico

• Arq. Ana Cristina Munia Tavares Leitão – NGI.

1.4.3 Desenvolvimento

• Eng. Margaret Souza Schmidt Jobim – Universidade Federal de Santa Maria.

• Arq. Miriam Roux Azevedo Addor – Addor e Associados Projetos e Consultoria S/C Ltda.

• Eng. Maurício K. Hino – CTE – Centro de Tecnologia de Edificações.

• Arq. Juliana Caraffa – NGI.
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2 .  E T A P A S  E  M E T O D O L O G I A  D E  A P L I C A Ç Ã O

2.1 Descrição da metodologia

A metodologia de aplicação da APO foi dividida em três partes:

• Definição de critérios para estabelecimento da amostra a ser investigada;

• Métodos de levantamento de dados e caracterização do comportamento dos edifícios e dos serviços

associados segundo a satisfação dos clientes e segundo o desempenho técnico;

• Métodos de análise dos dados e de retroalimentação dos processos envolvidos no comportamento

constatado, tais como: definição de produto, projeto, execução de obras, assistência técnica.

A metodologia de trabalho aplicada foi estabelecida conforme os seguintes procedimentos:

2.1.1 Definição da amostra de investigação e ferramentas de coleta

A definição da amostra levou em conta as seguintes variáveis:

• Padrão dos empreendimentos, tipologias e idades de uso;

• Representatividade pretendida.

A definição das ferramentas de coleta de dados considerou:

• Disponibilidade de acesso aos respondentes;

• Grau de detalhamento e natureza das informações desejadas;

• Prazos disponíveis para acesso aos resultados analisados;

• Recursos disponíveis para cobertura dos custos da investigação;

• Natureza do relacionamento com os clientes da amostra e desejo de aprofundamento do relacionamento por

meio da APO por parte das construtoras envolvidas.

Para a definição da amostra foi adotado o seguinte procedimento:

• Identificação de um conjunto de empresas que tenham construído um número significativo de unidades

utilizando o sistema, com a verificação dos empreendimentos executados até a data do levantamento e suas

respectivas características: número de unidades, datas de entrega, tipologia de uso, etc., conforme a

Tabela 1.

• Aplicação de um critério de predominância de edifícios residenciais na amostra, com idade mínima de entrega

de 12 meses, e com um número de unidades que permitisse a obtenção de conclusões sobre os aspectos a

serem investigados.

• Composição da amostra conforme apresentado na Tabela 2.

Após a definição da amostra foi considerado que na cidade de São Paulo existe uma dificuldade de acesso aos

usuários para realização de entrevistas em função de aspectos como segurança, privacidade, etc; levando a

equipe a estabelecer as seguintes condições para realização do trabalho:

• Distribuição do mesmo questionário de entrevistas, a ser respondido por escrito pelos próprios usuários a

todas as unidades dos edifícios residenciais e comerciais;

• Distribuição do questionário a 60% das unidades de edifícios de hotéis e flats;

• Realização das entrevistas com o mesmo questionário aplicado por escrito a um número definido na amostra;
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• Realização de inspeções técnicas em:

• Amostra aleatória de unidades de cada edifício;

• Unidades em cujos questionários respondidos ou entrevistas realizadas, o usuário manifestasse a

    percepção de ocorrências de defeitos de qualquer natureza.

As ferramentas de coleta – questionários e roteiros de inspeção – foram elaboradas pela equipe técnica e

referendadas pelo grupo de acompanhamento. A Tabela 4 apresenta uma listagem completa dos itens que foram

abordados nos questionários e entrevistas.

A estrutura de questões apresenta uma escala adequada ao cômputo e análise. Esta escala foi adotada levando-

se em conta:

• A facilidade de percepção do cliente ao refletir sobre a questão – número de níveis reduzido;

• A existência de um ponto de neutralidade permitindo ao cliente manifestar-se neutro em relação àquele

quesito;

• Que o item “paredes” dentro do edifício e da unidade privativa muitas vezes não é percebido com clareza pelo

cliente.

A validação dos questionários foi feita mediante a aplicação a 25 (vinte e cinco) entrevistas com síndicos,

zeladores, gerentes de manutenção e administradores.

A Tabela 3 apresenta a amostra resultante do procedimento descrito, onde identificam-se casos de elevado índice

de retorno de questionários, o que determinou uma composição final maior do que previsto na Tabela 2. Os

edifícios e as respectivas empresas construtoras não são identificados sendo sua citação realizada por meio de

códigos.
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Tabela 1: Levantamento dos empreendimentos e das unidades construídas e entregues pelas empresas

participantes do projeto com o sistema de chapas de gesso acartonado até junho de 2001.

EMPRESA EMPREENDIMENTO NÚMERO DE UNIDADES

03 (três) Comerciais 164BKO Engenharia e Comércio Ltda.

06 (seis) Institucionais - Saúde 280

05 (cinco) Flats 1312Cyrela Empreendimentos Imobiliários
Ltda. 02 (dois) Comerciais 517

03 (três) Flats 488Gafisa S/A

02 (dois) Residenciais 189

05 (cinco) Flats 1166InPar Incorporações e Participações
Ltda. 01 (um) Comercial 96

Tati Construtora e Incorporadora Ltda. /
Tael Incorporações e Construções
Ltda.

03 (três) Residenciais 258

Setin Empreendimentos Imobiliários
Ltda.

05 (cinco) Hotéis 972

03 (três) Residenciais 489

04 (quatro) Comerciais 252

Método Engenharia S/A

01 (hum) Hotel 208

Rossi Residencial S.A. 17 (dezessete) Residenciais 3258

Residenciais 4.194 unidades

Comerciais 999 unidades

Flats e Hotéis 4.146 unidades

Institucionais 280 unidades

Total

Total geral 9.619 unidades

Tabela 2: Amostra definida para realização da investigação.

EMPRESA EMPREENDIMENTO UNIDADES A INVESTIGAR

BKO Engenharia e Comércio Ltda. Comercial 5

Flat 5

Flat 5

Cyrela Empreendimentos Imobiliários
Ltda.

Comercial 5

Residencial 10Gafisa S/A

Residencial 10

Flat 6InPar Incorporações e Participações
Ltda.

Comercial 6

Residencial 8Tati Construtora e Incorporadora Ltda./
Tael Incorporações e Construções
Ltda.

Residencial 12

Hotel 5Setin Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Hotel 5

Residencial 10

Residencial 14

Método Engenharia S/A

Residencial 10

Rossi Residencial S.A. Residencial 30

Total de unidades 146
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Tabela 3: Amostra resultante da aplicação dos questionários, entrevistas e inspeções técnicas.

TIPOLOGIA EMPREENDIMENTO
NO DE

UNIDADES

NO DE
ENTREVISTAS
REALIZADAS

NO DE
QUESTIONÁRIOS
RESPONDIDOS

NO DE RETORNOS /
NO DE UNIDADES
DO EDIFÍCIO (%)

NO DE
INSPEÇÕES

REALIZADAS

A 33 2 5 21,2% 2

B 272 13 18 11,4% 1

E 184 3 23 14,1% 6

L 126 11 9 15,9% 6

M 80 8 12 25,0% 5

N 95 1 21 23,2% 1

O 94 ----- 26 27,7% 2

Residencial

P 288 20 84 36,1% 4

SUBTOTAL 8 1172 58 198 21,8% 27

C 104 6 4 9,6% 5

H 96 6 8 14,6% 4Comercial

K 209 ----- 10 4,8% 0

SUBTOTAL 3 409 12 22 8,3% 9

D 360 ----- 15 4,2% 2

F 280 11 ----- 3,9% 5

G 324 ----- 5 1,6% 4

I 216 ----- 5 2,3% 1

Hotel / Flat

J 170 ----- 8 4,7% 4

SUBTOTAL 5 1350 11 33 32,6% 16

TOTAL 16 2931 81 253 11,4% 52

Tabela 4: Itens abordados nos questionários e entrevistas com os usuários.

Firmeza, solidez, segurança

Das paredes

Das portas, quando sofrem impacto (batem)

Das peças suspensas de baixo peso (quadros)

Das peças suspensas de peso elevado (armários, prateleiras, TV)

Das caixas de tomadas e interruptores

Vedação, entrada de água

Nas paredes em áreas molháveis (banheiros, cozinha)

Manifestação de umidade

Nas paredes em áreas molháveis (banheiros, cozinha)

Nas paredes em áreas secas (dormitórios, salas)

Nas paredes em contato com as paredes da fachada

Manutenção e limpeza das paredes

Facilidade de limpeza

Facilidade de manutenção

Facilidade de acesso às instalações elétricas e hidro-sanitárias para manutenção e reparos

Impedimento de entrada de insetos e pequenos animais no interior das paredes
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Tabela 4: Itens abordados nos questionários e entrevistas com os usuários.

Nível de ruído

Entre dois ambientes da mesma unidade

Entre duas unidades contíguas (vizinhas no mesmo andar)

Oriundo do andar superior e/ou inferior

Oriundo dos corredores e escadas

Oriundo dos poços de elevadores

Oriundo das instalações hidro-sanitárias

Ruídos externos ao prédio (da rua)

Aparência

Ausência de fungos, bolor, manchas

Ausência de umidade

Não descolamento da tinta

Não descolamento das peças cerâmicas (azulejos)

Não descolamento das fitas de vedação entre as chapas

Ausência de fissuras entre as chapas

Não ruptura das chapas (quebra)

Não empenamento das chapas

Projeto

Facilidade de alteração da posição das paredes, após a conclusão do prédio

Diminuição da espessura das paredes, proporcionando aumento da área útil

Facilidade de fixação de elementos de baixo peso (quadros, suportes para toalhas)

Facilidade de colocação de elementos de peso elevado (armários, prateleiras, TV)

Assistência Técnica / Manutenção

Disponibilidade de peças e acessórios para manutenção

Disponibilidade de mão de obra para reformas e alterações

Realização de alguma alteração no projeto (especificamente nas paredes), na fase de execução do prédio (fase de obra)

Realização de alguma alteração (reforma) nas paredes, depois de ter recebido o imóvel

Pretensão de realizar alguma alteração nas paredes do seu imóvel

Na ocasião da compra ou locação, foram repassadas explicações sobre o sistema de paredes do imóvel (chapas de gesso

acartonado)?

Avaliação global do sistema

Recomendação do sistema de chapas de gesso acartonado a seus parentes e amigos

Compra ou locação de um imóvel com paredes em chapas de gesso acartonado
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2.1.2 Caracterização dos empreendimentos que compõem a amostra

Foram levantadas, junto às empresas construtoras, as características dos edifícios e de suas unidades, por meio

de dados e informações da fase de desenvolvimento dos empreendimentos (premissas de concepção, datas de

lançamento e conclusão da entrega) e documentos de projeto (plantas baixas, especificações).

Estas informações foram utilizadas para a análise realizada com os resultados das entrevistas e questionário

aplicados.

2.1.3 Estratégia de comunicação com os clientes que part iciparam da

avaliação

Em função das ferramentas a serem aplicadas foi definida uma estratégia adequada à comunicação da equipe

com os clientes para realização da pesquisa.

Esta estratégia contemplou uma adequada comunicação inicial sobre os objetivos do projeto, apresentação da

equipe de levantamento e sobre as formas de operacionalização da investigação, como também o agradecimento

à participação.

Inicialmente foi feito contato telefônico com síndicos e administradores de cada edifício com explicação verbal

sobre os objetivos da pesquisa.

Em seguida uma carta oficial do SindusCon – SP foi enviada, e então foram agendadas as entrevistas com os

síndicos, administradores, zeladores e encarregados do setor de manutenção.

Após este contato, e com a autorização dos responsáveis, foram distribuídos os questionários e agendados os

períodos para entrevistas com os usuários.

2.1.4 Tratamento dos dados

Todos os questionários (aplicação por escrito ou por entrevistas) foram estruturados de forma a permitir sua

tabulação por meio do software Le Sphinx Plus.

A tabulação foi estruturada considerando-se os grupos de tipologias de edifícios: residenciais, comerciais, hotéis e

flats.

Os dados foram tabulados inicialmente para as entrevistas realizadas com síndicos, gerentes de manutenção e

zeladores. Uma vez validado o questionário a aplicação ao restante da amostra foi sendo tabulada da mesma

forma.

Também foram relacionadas as manifestações principais dos clientes / usuários com relação aos aspectos

positivos e negativos percebidos.

As inspeções foram resumidas em seus aspectos principais e analisadas conforme a interferência ou impacto das

constatações para explicar a percepção dos clientes.

A análise realizada adotou critérios de limites de satisfação e insatisfação considerados críticos, e cruzou a

percepção dos clientes com o que foi registrado, com características de projeto, verificando-se se havia provável

justificativa técnica para o resultado obtido.

Em seguida analisou-se a inter-relação entre os resultados de itens que se complementavam (por exemplo, o

desempenho acústico) e entre a percepção do cliente e o que se constatou nas inspeções.

Quando necessário foram pesquisadas referências na bibliografia especializada e recomendações dos fabricantes.
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3 .   C A R A C T E R Í S T I C A S  D A  A M O S T R A

As características gerais apresentadas a seguir foram obtidas pelo levantamento de dados de projeto e por

informações dos profissionais das empresas construtoras.

3.1 Características Gerais

Tabela 5: Características básicas dos empreendimentos investigados.

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

EMPREENDIMENTO NO DE PAVIMENTOS NO DE DORMITÓRIOS
NO DE

APARTAMENTOS POR
PAVIMENTO

ÁREA ÚTIL
APROXIMADA

A 11 2 dormitórios 4 67 m²

B 18 4 dormitórios 4 140 m²

E 26 2 dormitórios 8 75 m²

L 23 3 dormitórios 2 95 m²

M 22 3 dormitórios 4 70 m²

N 24 3 dormitórios 4 90 m²

O 24 3 dormitórios 4 90 m²

P 12 2 e 3 dormitórios 6
2 dorm: 48 m²

3 dorm: 57 m²

EDIFÍCIOS COMERCIAIS

EMPREENDIMENTO NO DE PAVIMENTOS
NO DE CONJUNTOS POR

PAVIMENTO
ÁREA ÚTIL APROXIMADA

C 23 6 45 m²

H 17 8 25 m²

K 19 11 30 m²

HOTÉIS E FLATS

EMPREENDIMENTO NO DE PAVIMENTOS BAIRRO / LOCALIZAÇÃO

D 12 Vila Mariana

F 13 Casa Verde

G 27 Vila Olímpia

I 18 Jardins

J 21 Chácara Santo Antônio
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3.2 Tipologia

Dos dezesseis edifícios estudados, oito são residenciais, três são comerciais e cinco são hotéis e flats:

Figura 3.1 – Distribuição da amostra segundo a tipologia de uso.

3.3 Idades de uso

O edifício mais antigo possui oito anos de uso e os mais recentes estão habitados há aproximadamente um ano e

meio.

Figura 3.2 – Distribuição da amostra segundo a idade de uso dos edifícios.

3.4 Características dos projetos

• Projeto de vedações

Em 75% dos 16 empreendimentos (12 edifícios) foi desenvolvido um projeto para o sistema de vedação interna.

50%

31%

19%

0% 20% 40% 60%

Residencial

Comercial

Flat/Hotel

43,8%

12,5%

6,2%

37,5%

0% 20% 40% 60%

de 1 a 2 anos

de 2,1 a 4 anos

de 4,1 a 6 anos

acima de 6 anos
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• Utilização do gesso acartonado

50% das edificações utilizam gesso acartonado em todas as partes internas, exceto caixas de escada e

elevadores.

Figura 3.3 – Utilização do gesso acartonado
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total analisado foram utilizadas chapas duplas como tratamento acústico, e em 31,3% foi utilizada banda acústica

como tratamento complementar, conforme as figuras 3.4 e 3.5.

Figura 3.4 – Tratamento acústico interno às paredes            Figura 3.5 – Tratamento acústico complementar
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• Impermeabilização

As soluções de impermeabilização das áreas molháveis são distintas, predominando a pintura impermeabilizante:

Figura 3.6 – Tipo de impermeabilização

• Tipologia do sistema de distribuição hidráulica

A tipologia mais encontrada foi a de sistemas rígidos (50%), porém o sistema flexível também foi bastante utilizado

(25%).

Figura 3.7 – Sistema  de distribuição hidráulica
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• Eletrodutos

Na maioria dos edifícios da amostra (68,7%) foi utilizado eletroduto flexível para a distribuição elétrica.

Figura 3.8 – Tipo de eletroduto

• Fixação das caixas elétricas

Na maioria dos edifícios (68,7%) as caixas elétricas foram fixadas nos montantes do sistema.

Figura 3.9 – Fixação das caixas elétricas
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A maior parte dos empreendimentos da amostra não utiliza caixas e quadros elétricos fundo a fundo, permitindo

assim maior vedação do ruído, conforme figuras 3.10 e 3.11

Figura 3.10 – Fixação das caixas elétricas                                  Figura 3.11 – Fixação dos quadros elétricos
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• Assistência técnica

Um pequeno percentual (12,5%) dos serviços de assistência técnica é realizado pela administradora dos

empreendimentos e as construtoras não têm acesso a esses dados.

Nos demais, de acordo com os registros, 18,7% dos empreendimentos tiveram serviços de assistência técnica e

68,8% não tiveram nenhum tipo de ocorrência registrada.

3.5 Características do sistema de vedações em chapas em gesso

acartonado na amostra analisada

• Espessura de paredes

As espessuras das paredes variam em função de detalhes específicos e da localização da parede:

• Montante de 48 mm – detalhes específicos:

Espessura: 6 cm a 6,5 cm – montante simples com uma chapa de um lado – shafts;

Espessura: 11cm a 16 cm – montante duplo com chapas duplas dos dois lados – paredes internas;

• Montante de 70 ou 75 mm:

Espessura: 12 cm a 12,5 cm – montante simples com chapas duplas dos dois lados – entre unidades;

Espessura:  9,5 cm a 10 cm – montante simples com chapas simples dos dois lados – paredes internas;

Espessura: 10,8 cm a 11,5 cm – montante simples com chapa simples de um lado e dupla do outro – entre

unidades e circulação.

• Revestimentos utilizados sobre as chapas

Na maioria dos edifícios as áreas secas foram revestidas com pintura (88,0%) e as áreas molháveis foram

revestidas com cerâmica (75,0%), conforme figuras 3.12 e 3.13.

Figura 3.12 – Revestimento em áreas secas                           Figura 3.13 – Revestimento em áreas molháveis
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• Fixação dos batentes das portas

A maior parte dos edifícios da amostra (80%) apresenta os batentes das portas fixados com espuma de

poliuretano.

Figura 3.14 – Fixação dos batentes das portas

• Chapas utilizadas

Na totalidade dos edifícios analisados foram utilizadas chapas “standard” nas áreas secas.

Em 93,7% (15) dos edifícios foram adotadas chapas resistentes à umidade em áreas molháveis. No restante

foram utilizadas chapas “standard”.

Em 18,8% (3) dos edifícios foram utilizadas chapas cimentícias na área do box dos banheiros.

• Elementos de junção das chapas de gesso

Na totalidade dos edifícios analisados foi utilizada massa para rejuntamento e fita de vedação específicas para

gesso acartonado recomendadas pelo fabricante e em 70% deles foram colocadas cantoneiras.

• Fixação de louças, metais, bancadas, armários e acessórios

As soluções adotadas nos reforços  para fixação de objetos são distintas, predominando a placa de madeira

(56,3%), conforme a figura abaixo.

Figura 3.15 – Reforços para fixação de objetos
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4 .  A P R E S E N T A Ç Ã O  E  A N Á L I S E  C O M P A R A T I V A  D O S

R E S U L T A D O S

Este capítulo é composto dos seguintes itens:

• Apresentação dos resultados e análise das entrevistas com síndicos, gerentes e funcionários dos edifícios em

estudo.

• Apresentação dos resultados de cada edifício, comparativamente aos outros de mesma tipologia, com

comentários em cada um dos itens técnicos avaliados e que foram considerados relevantes em relação ao

desempenho do sistema.

A análise comparativa entre edifícios de uma mesma tipologia foi realizada a partir da apresentação e comparação

do grau de satisfação do usuário, baseado nas freqüências de respostas, obtidas para cada item, isto é,

incidência de cada nível de resposta (satisfeito, insatisfeito ou neutro) no total das respostas.

Observa-se que, no momento em que o usuário assume a posição de neutralidade ou indiferença em relação ao

item, considera-se que não houve ocorrências que permitam posicionamento satisfatório ou insatisfatório, ou não

houve percepção / atenção dos usuários em relação àquele item.

Na comparação entre edifícios de mesma tipologia é possível evidenciar o desempenho comparativo entre

edifícios quanto a cada um dos itens. Para explicar estes desempenhos comparativos diferentes é preciso recorrer

às características de projeto de cada edifício, constatando-se a existência de diferenças técnicas que justifiquem

tais diferenças de comportamento, o que foi feito na análise individual de cada tipologia.

Por outro lado, pode-se observar as diferentes percepções dos usuários e os resultados globais que estes

edifícios apresentam em relação aos itens avaliados na percepção de todos os usuários entrevistados ou que

responderam ao questionário.

4.1 Entrevistas com gerentes, síndicos e funcionários

Elaborou-se um questionário, cujo roteiro foi discutido com as empresas, e que foi utilizado como piloto para

realização das entrevistas com gerentes, setor de manutenção, síndicos e zeladores e, através delas, adequou-se

o questionário aos objetivos do trabalho proposto. No total, 25 pessoas foram entrevistadas.

• Principais reclamações, conforme os entrevistados

De acordo com 40% dos entrevistados, existem problemas nas paredes internas dos edifícios analisados.

Entretanto, apenas 20% do total de entrevistados admitem que os problemas são registrados.

Quanto às reclamações (questão aberta), 59% dos entrevistados admitem que os moradores costumam reclamar

sobre problemas que ocorrem nas paredes internas das unidades. A figura a seguir apresenta as principais

reclamações e as respectivas porcentagens, relativas apenas ao percentual de entrevistados que se manifestaram

sobre as reclamações dos moradores (59%).

Ressalta-se que esta visão destes profissionais sobre as reclamações, não necessariamente representa a

realidade quantitativa do desempenho das unidades.
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Figura 4.1 – Principais reclamações dos moradores, segundo os entrevistados

• Conhecimento do sistema por parte dos entrevistados

A totalidade dos entrevistados afirma conhecer o sistema de vedações verticais do edifício e o termo mais utilizado

é “drywall”. Percebe-se que, em alguns casos (gerentes e responsáveis pela manutenção de flats e hotéis) houve

treinamento sobre o sistema.

• Aspectos positivos da utilização do sistema de vedações verticais em gesso acartonado, segundo os

entrevistados

Apenas 6% dos entrevistados não vêem aspectos positivos na utilização do sistema. Para os 94% restantes, os

principais pontos favoráveis (questão aberta) são, conforme a figura a seguir, a facilidade de manutenção e

reforma.

Figura 4.2 – Aspectos positivos do sistema, segundo os entrevistados
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• Aspectos negativos da utilização do sistema de vedações verticais em gesso acartonado, segundo os

entrevistados

25% dos entrevistados não vêem aspectos negativos na utilização do sistema. Entretanto, os 75% restantes

apontam várias questões, conforme a figura a seguir.

Figura 4.3 – Aspectos negativos do sistema, segundo os entrevistados
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4.2 Apresentação comparativa dos resultados – entrevistas com os

usuários

4.2.1 Edif ícios residenciais

• Firmeza, solidez, segurança das paredes

Não existem relações perceptíveis entre os percentuais de satisfação e insatisfação dos usuários no que se refere

à solidez, firmeza e segurança das paredes em gesso acartonado e a tipologia de vedação. Neste caso, a

justificativa para o melhor ou pior desempenho percebido pelo usuário pode ser atribuída a diferentes fatores,

como por exemplo: deficiências de execução, falta de informações, falta de detalhes técnicos, eventual

especificação inadequada de uma ou outra solução.

• Firmeza das peças suspensas de baixo peso (quadros)

Neste item procura-se estabelecer uma relação entre o resultado da avaliação junto ao usuário e a quantidade de

informações sobre as paredes de gesso acartonado repassadas (via Manual de uso e operação e/ou na entrega

das chaves). Nenhum dos edifícios apresentou percentuais de insatisfação inferiores à 10%. Possivelmente os

usuários e os instaladores de peças suspensas não tenham utilizado as informações fornecidas que, em geral,

orientam sobre a forma adequada de instalar as peças.
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• Firmeza das peças suspensas de peso elevado (armários, TV, secadora)

A quantidade, a qualidade, a linguagem e a forma de repasse das informações aos usuários e o tempo de

utilização do sistema podem interferir na avaliação deste item específico. Constata-se que as informações

repassadas pelas empresas construtoras e pelos fornecedores do sistema ainda são insuficientes, incompletas ou

em linguagem inadequada. O formato de apresentação e repasse das informações constantes nos manuais

entregues aos usuários necessitam ser reavaliadas. Os itens 1 (firmeza das paredes), 3 (das peças suspensas de

baixo peso) e 4 (das peças suspensas de peso elevado) podem estar inter-relacionados, ou seja o usuário

considera problema com peças suspensas como sinal de falta de solidez e segurança da parede. Pode-se atribuir

também este item à insuficiência de orientação que os prestadores de serviço para trabalhar adequadamente com

o sistema.

• Vedação nas paredes em áreas molháveis (banheiros, cozinha)

Não se pode constatar a existência de relação entre os tipos de sistemas de impermeabilização e o desempenho.

A insatisfação ou satisfação dos usuários pode estar relacionada à execução, visto que percebe-se uma dispersão

nos resultados (métodos executivos semelhantes e resultados díspares em edifícios distintos).  Entretanto, o uso

de revestimentos inadequados também pode sugerir patologias que geram insatisfação entre os usuários. Assim,

pode-se inferir que a insatisfação está relacionada a deficiências de detalhes executivos e de projeto, antes que

relacionada a qualidade de cada tipo de sistema.
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• Facilidade de limpeza

A percepção sobre a facilidade de limpeza independe do substrato (gesso acartonado), mas está diretamente

relacionada aos procedimentos de limpeza utilizados pelos usuários e ao acabamento especificado (tipo de

pintura, revestimento, etc.).

• Facilidade de manutenção

O nível de satisfação detectado com respeito a este item denota a inexistência de dificuldades significativas para a

realização das atividades de manutenção. No entanto, a percepção deste item também depende da efetiva

necessidade de manutenção e em alguns edifícios os usuários não vivenciaram esta necessidade.
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• Facilidade de acesso às instalações elétricas e hidro-sanitárias

As baixas freqüências de usuários insatisfeitos com respeito a este item podem ser analisadas de duas formas:

• A inexistência de dificuldades que possam gerar insatisfação;

• A falta de percepção das facilidades provenientes do sistema de shafts visitáveis, sistema de tubulações

flexíveis e instalações no forro.

Para que o cliente / usuário perceba estes itens como vantagens do sistema é necessário ressaltá-los por ocasião

da venda e da entrega do apartamento.

• Nível de ruído entre dois ambientes da mesma unidade

Os percentuais de insatisfação são bastante elevados. Há desconforto entre os usuários. Os edifícios com piores

resultados não utilizam elementos de isolamento acústico no interior das paredes, o que permite constatar a

importância da presença de lã mineral entre as chapas. O nível de ruído entre os ambientes de uma mesma

unidade pode estar relacionado também a componentes que afetam o desempenho acústico, como por exemplo,

detalhamento de projeto, qualidade das portas, etc.

Observa-se que a tecnologia do sistema permite definir o nível de desempenho acústico, mas o emprego de

soluções de projeto sem considerar o material de isolamento leva à existência de insatisfação, e essa é uma

decisão do proprietário / consultor.
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• Nível de ruído entre duas unidades contíguas

Os resultados não demostram correlação entre soluções específicas e o desempenho acústico. No entanto, no

Edifício A que apresentou satisfação total dos usuários foi utilizada solução de chapas duplas com lã mineral. No

edifício que apresentou maior freqüência de insatisfeitos, as paredes são em alvenaria, o que denota que na

percepção dos usuários o desempenho desta solução é pior do que o desempenho das paredes de gesso

acartonado. De fato encontra-se na literatura especializada justificativa clara para este desempenho. Segundo

BARING (2000), na parede de alvenaria o desempenho acústico é determinado pela presença de furos internos

que formam “pontes acústicas” permitindo que as vibrações passem através da parede com mais facilidade. Ao

contrário, nas paredes de gesso acartonado são poucas as pontes acústicas devido aos grandes vazios e a

presença de lã de vidro ou de rocha, proporcionando uma significativa redução de energia vibratória ao provocar a

dissipação a cada reflexão no interior da parede. O desempenho da parede de gesso acartonado do ponto de vista

acústico é função dos vários arranjos possíveis quanto à espessura da parede, espessura do gesso, espaçamento

do vazio interno, opção de uso de enchimento, espessura e densidade desse enchimento e forma de estruturação

interna da parede. BARING ressalta, no entanto, que a qualidade acústica do imóvel depende de outros fatores

tais como: posicionamento das dependências, escolha e execução de paredes, pisos, tetos e esquadrias.

• Nível de ruído oriundo das instalações hidro-sanitárias

Nenhum dos edifícios tem algum tipo de tratamento acústico das instalações. O sistema de distribuição (flexível ou

rígido) e a localização das prumadas não podem ser associados ao desempenho constatado pelos usuários. O

fato das prumadas estarem concentradas em todos os edifícios, faz com que o nível de ruído seja maior do que se

fossem isoladas, reforçando a necessidade de isolamento acústico das mesmas. Porém, a inexistência de

insatisfação entre os usuários do Edifício A pode estar relacionada à espessura da parede e sua estrutura interna

que dificulta as vibrações geradas pelo ruído das instalações.
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• Ausência de umidade

O tipo de ventilação (natural, para outros ambientes ou mecânica) não apresenta relação com os resultados

obtidos neste item, pois há edifícios com as mesmas soluções e desempenhos distintos. Da mesma forma os

revestimentos utilizados nas áreas molháveis não interferem nos resultados percentuais de insatisfação, visto que

na quase totalidade da amostra pesquisada foram utilizadas chapas cerâmicas ou em granito nos revestimentos. A

presença de umidade não pode ser atribuída especificamente ao sistema de chapas de gesso acartonado mas,

possivelmente, às características do sistema de impermeabilização especificado, deficiências em sua execução ou

práticas de limpeza inadequadas.

• Não descolamento da tinta

A insatisfação neste item não se confirmou com observações de efetivo descolamento, por meio das inspeções

técnicas. O quê se observa é a insatisfação dos clientes com o fato de, na limpeza de paredes a tinta apresentar

manchas e/ou a tinta desprender-se com a operação de limpeza. Não é encontrada justificativa técnica para

avaliar esta insatisfação.
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• Não descolamento das peças cerâmicas

Apenas um edifício apresentou percentual de 30% de insatisfação, todos os demais edifícios estudados

apresentam percentuais de insatisfação inferiores a 10% neste item. Neste edifício não se tem a informação

completa sobre o tipo de argamassa colante utilizada. No entanto, não se pode afirmar que este item apresente

desempenho insatisfatório, tendo em vista que não se constatou incidência de ocorrências e insatisfação nos

demais edifícios.

• Ausência de fissuras entre as chapas

A presença de fissuras pode estar relacionada à deformação da estrutura e, por conseqüência das paredes, ou ao

tratamento das juntas e detalhamento de projeto.

No Edifício E destaca-se maior grau de insatisfação, mas não foi possível estabelecer relação deste desempenho

com qualquer característica específica do empreendimento. A existência de pé-direito de maior altura nos edifícios

convencionais exige especificação diferenciada para assegurar o travamento adequado. Se houve alguma

inadequação neste sentido, o que não é possível constatar, haverá dilatação que leva à ocorrência de fissuras.

Não se conhecendo a natureza de deformações que possam ter ocorrido e a natureza das fissuras que levam a

insatisfação do usuário, não é possível concluir pela caracterização completa deste tipo de problema. As

inspeções técnicas constataram ocorrência de fissuras de diferentes naturezas, porém sua incidência não foi

considerada suficiente para se constatar um problema sistêmico.
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• Não ruptura das chapas

Não há incidência de ocorrências relativas a este item. Nos comentários obtidos junto aos usuários, entretanto, há

uma impressão de que qualquer impacto mais forte pode danificar a parede de gesso.

• Não empenamento das chapas

Neste item, aparentemente, os problemas detectados não são significativos. O usuário não possui a percepção do

que seja o empenamento da chapa e o associa às deformações provocadas pela umidade.

• Facilidade de alteração da posição das paredes, após a conclusão do prédio

O insignificante percentual de usuários insatisfeitos no que se refere à facilidade de alteração da posição das

paredes deve ser relacionado à baixa incidência de alterações realizadas. Não há percepção clara dos usuários de

que este item representa uma das vantagens deste sistema.
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• Diminuição da espessura das paredes, proporcionando aumento de área útil

O insignificante percentual de usuários insatisfeitos no que se refere à diminuição da espessura das paredes,

proporcionando aumento de área útil, não permite concluir que o cliente final perceba esta característica

proporcionada pelo sistema porque, analisando-se a avaliação individual dos pesquisados, pode-se constatar que

um número expressivo de usuários entende que esta é uma vantagem apenas para a empresa construtora.

• Facilidade de fixação de elementos de baixo peso (quadros, suportes para toalhas)

As informações repassadas de forma insuficiente ou em linguagem inadequada sobre a forma correta de fixação e

a dificuldade de encontrar as peças e acessórios indispensáveis à fixação de elementos de baixo peso, podem

gerar os resultados obtidos neste item. Pode-se concluir que o volume e a forma de divulgação das informações

sobre o sistema, em especial a fixação de elementos de baixo peso, é insuficiente.
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• Facilidade de colocação de elementos de peso elevado (armários, prateleiras, TV, secadoras)

De forma semelhante ao item anterior, as informações repassadas de forma insuficiente ou em linguagem

inadequada sobre a forma correta de fixação e a dificuldade de encontrar as peças e acessórios indispensáveis à

fixação de elementos de peso elevado podem justificar os resultados obtidos neste item. Salvos os edifícios A e B,

cujo percentual de insatisfação encontra-se em torno de 15%, nos demais edifícios residenciais da amostra este

percentual encontra-se em torno de 50%. Este valor é elevado e pode comprometer a avaliação do sistema.

• Disponibilidade de peças e acessórios para manutenção

A dificuldade de encontrar peças e acessórios, o custo elevado e/ou a inadequação das embalagens para

manutenção ficam claras na avaliação deste item. Empresas fabricantes e construtoras precisam reavaliar o

material de divulgação, a documentação entregue aos usuários e a viabilização de distribuição adequada de peças

e acessórios. Nos edifícios em que não foi constatada grande insatisfação dos usuários, identificou-se a

proximidade de pequenos estabelecimentos para atendimento às necessidades dos usuários.
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• Disponibilidade de mão de obra para reformas e alterações

A facilidade de manutenção e reforma do sistema de chapas de gesso  acartonado fica prejudicada em função da

insuficiência de mão-de-obra especializada para a execução dos serviços. O elevado custo de mão-de-obra

especializada foi outro item bastante comentado pelo usuário, contribuindo para o grau de insatisfação. O

treinamento de equipes e a divulgação aos clientes pode ser a forma de solucionar o problema constatado. Esta

falta de disponibilidade de mão de obra para reformas e alterações compromete a aceitação do sistema.

• Alterou o projeto após ter recebido o imóvel

O inexpressivo número de usuários que realizaram alterações podem ser atribuídos aos seguintes fatores:

satisfação com o projeto arquitetônico, ausência de necessidade de alterar uso e dimensões dos ambientes, falta

de informações adequadas sobre como fazer as reformas para não danificar as paredes ou falta de recursos

financeiros.
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• Pretende realizar alteração no projeto

Assim como no item anterior, satisfação com o projeto e falta de informações e recursos constituem-se em itens

que justificam a baixa intenção do usuário em realizar alterações. Nos comentários registrou-se que as alterações

de projeto muitas vezes significam apenas troca de revestimentos.

• Por ocasião da compra ou locação, recebeu explicações sobre o sistema de paredes do imóvel

(chapas de gesso acartonado)

Constata-se que já há muitas informações sendo veiculadas pelas construtoras na hora da venda, mas, o ideal

seria que a totalidade dos usuários recebesse informações sobre o sistema.

0%
6% 4%

10%
5%

10% 8%
13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B E L M N O P

Sim

57%
63%

35%

70% 69%
65%

56%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B E L M N O P

Sim



35

• Recomendaria o sistema de chapas em gesso acartonado a seus parentes e amigos

As questões encontradas na pesquisa abordaram a vivência dos usuários em relação ao sistema. Observa-se que

nos casos em que há baixa percentagem de usuários que recomendaria o sistema, em muitos itens houve

insatisfação desses usuários.

• Compraria ou locaria um imóvel com paredes em chapas de gesso acartonado

Assim como no item anterior, o usuário faz uma avaliação geral do sistema, considerando os tipos de problemas

vivenciados, o que pode comprometer sua intenção de compra ou locação de outro imóvel que utilize o sistema.
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• Como se sente em relação à utilização do sistema de chapas de gesso acartonado neste imóvel

No total de edifícios residenciais avaliados há predominância de usuários neutros ou satisfeitos exceto pelo

edifício E.

A neutralidade que se manifesta pela característica do sistema em, muitas vezes, não afeta a vivência dos

usuários no ambiente e, portanto, não gera nem satisfação nem insatisfação.
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4.2.2 Edif ícios Comerciais

• Firmeza, solidez, segurança das paredes

Nenhum dos prédios apresenta percentuais de insatisfação desprezíveis. Não existem diferenças perceptíveis no

detalhamento de projeto.

• Firmeza das peças suspensas de baixo peso (quadros)

Por se tratar de edifícios comerciais, possivelmente a fixação de peças suspensas de baixo peso não apresente

importância para os usuários. Constata-se, ainda, que na maioria dos edifícios comerciais os setores responsáveis

pela manutenção possuem treinamento e conhecem o sistema auxiliando o usuário nas operações de fixação.
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• Firmeza das peças suspensas de peso elevado

Pode-se concluir que nenhum dos edifícios avaliados possui percentuais de insatisfação neste item que podem ser

considerados desprezíveis (o valor mais baixo foi de 20%). A firmeza das peças suspensas de peso elevado ainda

se constitui num problema, do ponto de vista dos usuários. Possivelmente a forma de divulgação, a quantidade

e/ou a qualidade da informação repassada por fabricantes e empresas construtoras ainda apresente deficiências.

• Vedação, entrada de água nas paredes em áreas molháveis

Deve-se considerar que as instalações hidro-sanitárias em edifícios comerciais da natureza dos edifícios avaliados

são menos complexas do que nos edifícios residenciais, em função do número de ambientes e tipo de uso.

Possivelmente os resultados não satisfatórios caracterizem unidades onde ocorreram patologias (vazamentos). No

entanto, este item não pode ser considerado fonte de problemas maiores nos edifícios comerciais tendo em vista

os resultados atingidos.

(%)

30
36

20

50
43 40

20 21

40

0

20

40

60

80

100

C H K

Insatisfeito Neutro Satisfeito

(%)

10 8 1010 7

30

80
85

60

0

20

40

60

80

100

C H K

Insatisfeito Neutro Satisfeito 



39

• Facilidade de limpeza

A facilidade de limpeza das paredes em gesso acartonado deve ser relacionada ao acabamento (tipo de tinta,

cerâmica, laminado melamínico). Os percentuais de insatisfação nos edifícios comerciais não representam

resultados que possam gerar preocupação. Foi constatado apenas que, sob a visão dos usuários com atividades

na área da saúde, a necessidade de limpeza constante com água e desinfetantes restringe a adequação do

sistema nesta questão.

• Facilidade de manutenção

A satisfação com a facilidade de manutenção não pode ser atribuída exclusivamente à percepção do usuário

sobre as vantagens do sistema. Possivelmente, na maioria das unidades, não houve necessidade de manutenção

ou esta foi realizada pelo setor responsável (devidamente treinado neste tipo de edifício) sem causar transtornos

aos usuários.
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• Facilidade de acesso às instalações elétricas e hidro-sanitárias para manutenção e reparos

A satisfação com a facilidade de acesso às instalações não pode ser atribuída exclusivamente à percepção do

usuário sobre vantagens do sistema neste quesito, como constatado no item anterior. Possivelmente, na maioria

das unidades, não houve necessidade de acesso ou este foi realizado pelo setor responsável (devidamente

treinado neste tipo de edifício) sem causar transtornos aos usuários.

• Nível de ruído entre dois ambientes do mesmo conjunto

A percepção dos usuários quanto ao nível de ruído entre ambientes do mesmo conjunto comprova a análise

teórica encontrada na literatura. A inexistência de elemento de tratamento no interior das paredes e o menor

espaçamento entre montantes criando um maior número de “pontes acústicas” no edifício C comparativamente

aos demais explica seu desempenho pior neste quesito. Em alguns casos de usuários com atividade na área da

saúde foram mencionados problemas acústicos que impossibilitam adequada privacidade.
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• Nível de ruído entre dois conjuntos contíguos

O nível de ruído entre duas unidades contíguas em edifícios comerciais é considerado satisfatório diante dos

resultados obtidos. Não é possível estabelecer alguma relação entre os resultados da percepção do cliente e as

especificações de projeto, pois um dos prédios não apresenta tratamento acústico ou chapas duplas e os

resultados não são insatisfatórios neste item. Teoricamente deveria haver diferença, mas é possível que as

condições de exposição ao ruído não tenham sido suficientemente fortes para que a percepção dos usuários fosse

de insatisfação.

• Nível de ruído oriundo das instalações hidro-sanitárias

A única diferença entre os edifícios da amostra é o sistema de distribuição hidráulica. Destaca-se o fato de que no

único edifício com distribuição por tubulação rígida há maior grau de insatisfação dos usuários. Todos os edifícios

possuem sistema de “shafts” visitáveis sem isolamento entre os andares, e as prumadas estão concentradas,

fatores que, em função de detalhes de projeto e execução poderiam gerar algum tipo de insatisfação. Em outras

observações o próprio ruído de equipamentos internos ao ambiente impossibilitam a percepção de ambientes

contíguos, entretanto, observações contrárias à esta condição e que poderiam gerar insatisfação não foram

mencionadas com freqüência.
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• Ausência de umidade

Não se identifica insatisfação quanto a este item em grau significativo. Observa-se ao contrário elevado nível de

satisfação, em parte podendo-se explicar devido ao tipo de uso das áreas molháveis e o pequeno contato com

fontes de umidade. Porém, constata-se que em todos os edifícios foram utilizadas chapas resistentes à umidade

nas áreas molháveis.

• Não descolamento da tinta

Neste item não são constatados percentuais representativos de insatisfação, demonstrando a adequação dos

produtos usados para este tipo de uso.

(%)

10

0 0

20
14

0

70

86

100

0

20

40

60

80

100

C H K

Insatisfeito Neutro Satisfeito 

(%)

10 7
0

10
14

20

80 79 80

0

20

40

60

80

100

C H K

Insatisfeito Neutro Satisfeito 



43

• Não descolamento das peças cerâmicas (azulejos)

Os percentuais de insatisfação encontrados neste item são nulos, entretanto, não se tem informações completas

sobre o tipo de argamassa colante utilizada. No edifício H foi utilizado laminado melamínico e os resultados

apontados não podem ser considerados neste item.

• Ausência de fissuras entre as chapas

Este item não representa problema nos edifícios comerciais, tendo em vista os percentuais de insatisfação.

Porém, existem casos observados pelos usuários em que as fissuras podem decorrer de deformações e de

tensões nos vãos de portas e entre paredes de alvenaria, estruturas e gesso acartonado.
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• Não ruptura das chapas

Não foi registrada ocorrência com relação a este item e não há insatisfação dos usuários.

• Não empenamento das chapas

Os usuários não apontam insatisfação com relação a este item.
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• Facilidade de alteração da posição das paredes, após a conclusão do prédio.

A necessidade específica dos usuários de edifícios comerciais de promover alterações e adaptações nas salas

caracteriza este item. Pode-se relacionar estes resultados altamente satisfatórios à percepção do usuário sobre a

facilidade que o sistema proporciona com relação a este item ou à facilidade de encontrar material e mão-de-obra

para executar as alterações.

• Diminuição da espessura das paredes, proporcionando aumento da área útil

Possivelmente os usuários de edifícios comerciais reconheçam este item como uma vantagem do sistema.

Entretanto, durante as entrevistas muito usuários declararam entender que esta é uma vantagem apenas para as

empresas construtoras.
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• Facilidade de fixação de elementos de baixo peso (quadros)

Comparando os resultados deste item com os resultados alcançados nos itens anteriores, pode-se afirmar que a

fixação de elementos de baixo peso constitui-se em motivo de desempenho insatisfatório para os usuários de

edifícios comerciais. O conteúdo e a forma de divulgação das instruções sobre a fixação destes elementos devem

ser analisados.

• Facilidade de colocação de elementos de peso elevado (armários, TV)

Pode-se relacionar o elevado percentual de insatisfação neste item com as informações repassadas (tipo, forma

de divulgação, conteúdo) no “Manual de uso e manutenção”. Os efetivos usuários e os prestadores de serviços

contratados para estas atividades não estão utilizando o material didático dos fabricantes para realizá-las. Deve-se

assegurar que este material seja adequadamente repassado aos locatários.
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• Disponibilidade de peças e acessórios  para manutenção

Embora a insatisfação quanto a este item não seja elevada, detecta-se pelas entrevistas a necessidade de acionar

a rede de distribuidores e divulgar os locais para aquisição de peças e acessórios para manutenção para um

melhor acesso dos usuários. Esta dificuldade muitas vezes deflagra uma insatisfação maior com o sistema.

• Disponibilidade de mão de obra para reformas e alterações

De forma semelhante ao item anterior, a disponibilidade de mão-de-obra especializada para reformas e

manutenção pode representar um fator de insatisfação entre os usuários dos edifícios comerciais. A completa

aceitação do sistema pode ser afetada por este item, recomendando-se que se analise a implantação de

programas de treinamento de profissionais que prestam serviços de reparos e reformas.
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• Alterou o projeto após ter recebido o imóvel

A forma como os espaços comerciais são entregues pelas construtoras – ambientes sem divisões – e a

necessidade de adaptação dos espaços para este tipo de uso, composto por diferentes atividades, pode justificar

os altos índices obtidos, uma vez que possibilitam a nítida percepção dos usuários quanto à flexibilidade e

facilidade de alteração que o sistema proporciona.

• Pretende realizar alteração no projeto

Em complementação ao item anterior, normalmente os espaços comerciais necessitam ser adaptados antes de

serem ocupados, o que eventualmente pode justificar a falta de intenção de alterações. No edifício H, a falta de

alterações verificada no item anterior também pode justificar a intenção dos usuários em alterar o projeto.
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• Por ocasião da compra ou locação, recebeu explicações sobre o sistema de paredes do imóvel

(chapas de gesso acartonado)

Constata-se que já há muitas informações sendo veiculadas pelas construtoras, entretanto o ideal seria que a

totalidade dos usuários recebesse informações sobre o sistema. Não há informações para justificar a pequena

freqüência de usuários informados em relação ao edifício K.

• Recomendaria o sistema de chapas de gesso acartonado a seus parentes e amigos

As questões encontradas na pesquisa abordaram a vivência dos usuários em relação ao sistema. Observa-se que

no caso em que há pequena recomendação das chapas em gesso acartonado (50%), houve insatisfação dos

usuários quanto a muitos itens.
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• Compraria ou locaria uma imóvel com chapas de gesso acartonado

Assim como no item anterior, o usuário faz uma avaliação geral do sistema, considerando os tipos de problemas

vivenciados, o que pode comprometer sua intenção de compra ou locação de outro imóvel que utilize o sistema.

Apesar das freqüências de recomendação ou nova compra / locação do sistema terem se apresentado

satisfatórias, em muitas ocasiões os usuários comentaram que esta ação se daria apenas para usos comerciais, e

não para residenciais.

• Como se sente em relação à utilização do sistema de chapas de gesso acartonado neste imóvel

Como avaliação geral do sistema, as freqüências de usuários neutros e satisfeitos apontam que, para este tipo de

uso, o grau de satisfação dos usuários é bastante positivo para a validação do sistema.
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4.2.3 Hotéis /  Flats

Nos hotéis e flats, além das entrevistas com os gerentes e funcionários do setor de manutenção, os hóspedes

opinaram sobre o sistema de paredes em chapas de gesso acartonado através de questionários e entrevistas.

Analogamente aos dados comparativos apresentados para os edifícios residenciais e comerciais os gráficos a

seguir apresentam os dados comparativos com os indicadores de satisfação para os edifícios de hotéis e flats.

• Nível de ruído entre dois ambientes da mesma unidade (1)

• Nível de ruído entre duas unidades contíguas – vizinhas de mesmo pavimento (2)

(1)                                                                                                       (2)

(1) Neste item nenhum edifício obteve percentuais de insatisfação superiores a 20%. Considerando-se que neste

tipo de edifício as unidades possuem poucas divisões internas, limitada experiência de uso e número reduzido de

usuários por unidade, o desempenho resultante é decorrente destas condições em que a percepção dos usuários

é diferente da que ocorre nos edifícios residenciais e comerciais. O efetivo desempenho dos edifícios muitas vezes

não é percebido pelos usuários, mas as baixas freqüências de insatisfação demonstram que, para a finalidade a

que se destinam, as unidades construídas com o sistema de chapas de gesso acartonado cumprem a sua função.

(2) Não há razão justificável pelas especificações técnicas para o grau de insatisfação elevado no edifício G em

relação aos demais. A única relação possível entre o elevado percentual de insatisfação apresentado e o

desempenho acústico pode ser atribuída à execução de caixas elétricas posicionadas fundo a fundo. Porém esta

não é uma razão suficientemente forte para causar tanta diferença. Pode haver entre este e os demais edifícios

diferenças significativas de percepção dos usuários entrevistados. Por outro lado, se houve deficiência de

posicionamento do material de isolamento acústico na execução da parede isto pode resultar em desempenho

insatisfatório.

• Nível de ruído oriundo das instalações hidro-sanitárias
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Não é possível estabelecer relações entre a tecnologia adotada nos edifícios e o desempenho, pois para

diferentes soluções há baixas freqüências de insatisfação. Possivelmente cuidados na execução, o reduzido

tempo de permanência dos usuários e detalhamento na especificação e execução dos shafts justifiquem estes

resultados.

• Conhece o sistema

O tipo de usuário de hotéis e flats, normalmente com bom nível de escolaridade e acesso à informação, pode

justificar o seu conhecimento sobre o sistema.

• Percebe diferenças nas paredes

Em condições adequadas, o usuário de hotéis e flats não deveria ter a percepção de que há diferenças nas

paredes construídas com o sistema. No edifício J, alguns problemas de execução e aparência das chapas podem

ter possibilitado a percepção de que trata-se de outro material.
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• Como se sente em relação à utilização do sistema de chapas de gesso acartonado neste imóvel

Como avaliação geral do sistema, as freqüências apontam que, para este tipo de uso, o grau de satisfação dos

usuários é bastante positivo para a validação do sistema.

• Compraria um imóvel com paredes em chapas de gesso acartonado

O nível de aceitação é bastante expressivo, embora o contato deste usuário com o sistema seja reduzido, com uso

específico e redução de atividades de interface com o sistema (alteração de posição de paredes, fixação de

peças, etc.)
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5 .  I N S P E Ç Õ E S  T É C N I C A S

Nas inspeções técnicas utilizou-se uma classificação das ocorrências detectadas em três níveis de relevância, sob

o critério de impacto sobre o desempenho:

• Problema simples: ocorrência que não está comprometendo o desempenho da edificação.

• Problema importante: ocorrência que pode comprometer o desempenho da edificação.

• Problema crítico: ocorrência que está comprometendo o desempenho da edificação.

Pode-se resumir o resultado das  observações por inspeção da seguinte forma:

• Total de unidades inspecionadas: 52 unidades;

• Total de ocorrências observadas: 58 ocorrências.

Distribuição das ocorrências segundo a relevância:

• Problema simples: 23 ocorrências;

• Problema importante: 31 ocorrências;

• Problema crítico: 03 ocorrências.

Figura 5.1 – Distribuição das ocorrências

A distribuição por tipologia de uso é apresentada a seguir:

NATUREZA DO PROBLEMA
TIPOLOGIA

UNIDADES
INSPECIONADAS

NÚMERO DE
OCORRÊNCIAS CRÍTICO IMPORTANTE SIMPLES

Residencial 27 39 03 19 17

Comercial 09 10 ------- 09 01

Flat/ Hotel 16 09 ------- 03 06

TOTAL 52 58 03 32 23

Tabela 6: Distribuição das ocorrências segundo a tipologia de uso

23

31

3

Problema simples

Problema importante

Problema crítico
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Como tipos de “problemas simples”, podem ser exemplificados:

• Fixação de caixas de interruptor e de tomada elétrica;

• Acabamento no corte de chapas de gesso acartonado nos pontos de interruptores e tomadas;

• Irregularidades no acabamento das emendas de chapas de gesso acartonado;

• Sinais de impactos com danos localizados nas paredes de gesso acartonado;

• Fixação de suportes de banheiro em geral, toalheiros, papeleiras, duchas, ocorrendo uma pequena folga na

fixação;

• Descolamento do papel de parede.

Como tipos de “problemas importantes” , foram constatados:

• Fissura em contorno de vão de porta;

• Fissura em paredes entre chapas de gesso acartonado;

• Fissuras em paredes, principalmente nas interfaces entre o gesso acartonado e a fachada e/ou a estrutura;

• Ocorrência de fissuras no rejunte do revestimento cerâmico entre piso e parede e entre parede de banheiro;

• Bolor no rejunte do piso-box;

• Surgimento de umidade/ manchas/ bolor em paredes entre box de banheiro e ambiente contíguo;

• Mau funcionamento de portas.

Como tipos de “problemas críticos”, podem ser exemplificados:

• Deformação da chapa de gesso acartonado em uma fixação de peça suspensa (suporte para televisão);

• Infiltração de água entre parede de área de serviço e dormitório, com presença de bolor causando

degradação da chapa de gesso acartonado;

• Umidade e bolor, atingindo quase totalmente todo o terço inferior da face da parede voltada para outro

ambiente.

Foto 1: Dano localizado e deformação de

chapa de gesso acartonado em fixação de

peça suspensa

Foto 2: Ocorrência de bolor em

rejuntamento do piso box



Foto 3: Ocorrências de bolor e desagregação

da chapa de gesso acartonado devido à ação

da água e umidade.

Foto 4: Irregularidades no acabamento das

emendas de chapas de gesso acartonado

em parede.

Foto 5: Fissura em contorno de vão de janela

com mancha de umidade na superfície do

gesso acartonado.
Foto 6: Fissura em contorno de vão de

janela, com mancha de umidade e

desagregação do cartão na superfície da

chapa de gesso acartonado da parede.
56
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As ocorrências importantes levam a uma análise destes problemas verificando-se possíveis causas:

• Fissuras: predominam fissuras que podem ser atribuídas à fixação inadequada de portas e batentes e

fissuras em chapas de revestimento em parede de fachada, as quais ainda são visivelmente agravadas

devido à entrada de água pela fachada, proporcionando contato da chapa “standard” com umidade;

• Deficiência de execução, como desalinhamento de parede, irregularidades no acabamento das emendas e

acabamentos deficientes no corte de chapas;

• Especificação inadequada, bem como provável deficiência de execução, como nos casos em que há

infiltração de água e ocorrência de bolor em rejunte;

• Não observação das instruções de uso e operação, ligadas a operações realizadas pelos usuários, como

marcas de impacto nas chapas ou fixação de acessórios de banheiro inadequada.

As ocorrências críticas identificadas podem ser atribuídas à inadequação de procedimento de fixação de suporte

para equipamentos e à especificação e execução deficiente de impermeabilização de áreas molháveis.

As fissuras nas interfaces estruturas X parede de gesso acartonado e entre paredes de gesso e fachada em geral,

podem ser atribuídas à movimentação da estrutura, o que requer detalhamento de projeto que permita que os

deslocamentos resultantes sejam absorvidos pela vedação. As fissuras resultam da incapacidade da parede de

absorver estes deslocamentos.

No contorno de vãos de portas observam-se tensões que também exigem detalhamento de projeto que permitam

absorvê-las. Destaca-se que quanto às fissuras, apesar deste item apresentar ocorrências sistemáticas, é

relativamente baixa a percepção dos clientes levando a baixo grau de insatisfação, o que pode ser decorrente das

dimensões das fissuras, que não são suficientes para despertar a atenção.

Nos empreendimentos hoteleiros há uma preocupação com a manutenção das unidades não se permitindo a

presença de defeitos aparentes, pois estes influenciam diretamente a satisfação geral do usuário em relação ao

estabelecimento e agindo rapidamente sobre qualquer ocorrência diminui-se o custo de manutenção pela solução

imediata do problema.

Por outro lado, nestes edifícios há uma estrutura profissional de manutenção que impede que os problemas sejam

tratados de forma errônea.

Estas características explicam a pequena incidência de ocorrências de mau desempenho detectada nas inspeções

técnicas em relação às ocorrências em edifícios residenciais e comerciais. Também se observa em função destas

características que as ocorrências em sua maioria são simples, sem registro de ocorrência crítica.
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6 .  C O N C L U S Õ E S

O trabalho realizado permitiu constatar a posição que o sistema de chapas de gesso acartonado ocupa atualmente

na opinião/percepção dos usuários a partir de sua experiência de uso que, em sua maioria era superior a 12

(doze) meses, e também constatar a situação de comportamento em uso a partir de inspeções das unidades.

Para estabelecer as principais conclusões possíveis é necessário também analisar as condições detectadas

quanto às características dos usuários e sua condição de resposta à pesquisa.

6.1 A influência das características dos usuários sobre os resultados

6.1.1 Edif ícios residenciais

Os edifícios residenciais possuem características de uso e de projeto com maior complexidade na interação com

os usuários, tendo em vista a natureza de atividades aí desenvolvidas – estar, dormir, descanso, etc. – quando

comparados aos edifícios comerciais, hotéis e flats, entre os edifícios de amostra analisada. Alia-se a isso o maior

tempo de permanência/contato entre os usuários e o edifício, bem como o valor investido pelo usuário na compra

ou locação do apartamento e o significado deste valor em sua renda e até mesmo no seu “status” social.

Assim, observa-se nitidamente que a percepção dos usuários nos edifícios residenciais é permeada por aspectos

comportamentais mais intensos do que no caso dos edifícios comerciais, hotéis e flats, e este aspecto deve ser

levado em conta na análise da reação a determinadas questões. Observa-se também que a relação de consumo

entre a construtora/incorporadora e o cliente é fator de influência sobre seu comportamento, uma vez que, em

alguns casos, foi possível detectar insatisfação dos usuários com relação ao atendimento da construtora às suas

necessidades e, certamente esta condição tem influência sobre a percepção dos clientes.

6.1.2 Edif ícios comerciais

Nos edifícios comerciais observa-se que os usuários entrevistados, locatários e funcionários, mantém uma relação

de uso apenas, diferentemente da maioria dos usuários de edifícios residenciais, em que além da relação de uso

há uma percepção relacionada ao valor do imóvel.

Outra característica importante dos usuários de edifícios comerciais é o tempo de permanência, limitado ao horário

comercial, e a natureza das atividades e interação dos usuários com o edifício e com a unidade, bastante distinta

da natureza de atividades desenvolvidas nos edifícios residenciais.

Pode-se observar que nos edifícios comerciais a percepção do cliente é menos afetada por aspectos

comportamentais do que nos edifícios residenciais.

Por outro lado, observa-se que é preciso considerar a influência das atividades comerciais desenvolvidas sobre o

desempenho necessário, por exemplo, detectam-se preocupações específicas dos usuários de edifícios com

atividades das áreas de saúde (exemplo: privacidade do ponto de vista acústico, paredes com proteção para

operação de Raio-X, etc.).
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6.1.3 Hotéis e Flats

Nos hotéis observa-se uma percepção mais aguçada dos gerentes e administradores, em função da ênfase que

estes empreendimento têm na manutenção adequada das condições de operação do edifício e das unidades, uma

condição essencial para o negócio, no ponto de vista da atratividade dos clientes.

Os usuários / hóspedes têm uma permanência reduzida no edifício, daí nesta pesquisa ter sido enfatizada a busca

de respostas aos questionários por parte de usuários de maior tempo de permanência. Cerca de 90% dos

usuários que responderam têm permanência inferior a 5 dias, mas muitos eram hóspedes assíduos, com repetição

de hospedagem do mesmo hotel / flat.

Por maior que seja a repetição da permanência, esta experiência de uso é muito diferente da experiência dos

edifícios residenciais e comerciais, devendo-se considerar os resultados desta categoria dentro dos limites que

estas condições proporcionam para a avaliação.

Por outro lado, é preciso considerar que as atividades de operação e manutenção de flats e hotéis são

efetivamente gerenciadas, proporcionando um acompanhamento mais eficaz que permite detectar e agir

corretivamente sobre eventuais problemas antes que se tornem importantes ou críticos.

6.2 A influência das características de projeto

6.2.1 Soluções adotadas para o sistema

Quanto às características dos edifícios e dos sistemas analisados pode-se concluir que existem poucas diferenças

tecnológicas quanto às características das soluções adotadas.

Com exceção de um edifício residencial com características muito específicas de solução do sistema, os demais

apresentam na caracterização de projeto realizada muita semelhança nas soluções que efetivamente influem

sobre o comportamento em uso.

6.2.2 Idade de uso

A idade de uso não pode ser associada a resultados específicos de satisfação dos clientes ou constatações de

desempenho, uma vez que seria de se esperar um comportamento tanto mais desfavorável quanto maior a idade

de uso e isto não se comprovou. Para alguns itens os problemas de comportamento ou de satisfação do usuário

foram mais intensos em edifícios com menor tempo de uso do que nos edifícios mais antigos.

6.2.3 Fornecedor do sistema

Também não foi possível estabelecer qualquer correlação direta entre a satisfação / desempenho observados e

cada fornecedor do sistema presente nos edifícios avaliados. Não há evidências de que um ou outro fornecedor

apresente características de desempenho diferentes dos demais de forma intrínseca aos seus produtos e serviços.
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6.2.4 Solução para desempenho acústico

As características de desempenho acústico na percepção do cliente podem ser associadas à solução técnica

adotada, uma vez que se detectou relação entre insatisfação dos clientes e a inexistência de tratamento no interior

das paredes e/ou as características da parede que afetam o desempenho acústico.

6.2.5 Sistema de impermeabil ização

Não se estabeleceu uma relação direta entre o tipo de impermeabilização adotado e o desempenho, visto que os

problemas detectados com possível origem no sistema de impermeabilização não puderam ser associados à

solução em si, mas à qualidade da execução ou do detalhamento de projeto.

6.2.6 Sistema estrutural  e contrapiso

A espessura de lajes e a presença / ausência de contrapiso pode ser associada à percepção do cliente quanto aos

ruídos provenientes do andar superior, embora este fator também seja dependente do tipo de revestimento de

piso. Não há ligação no entanto entre este item e o sistema de chapas de gesso acartonado.

6.2.7 Tipologia do sistema de distr ibuição hidráulica

Não se detectou relação direta entre o desempenho quanto às instalações hidráulicas e o tipo de sistema de

distribuição. Não se detectou qualquer diferença aparente entre o comportamento de edifícios com sistema flexível

e com sistema rígido.

Foram elevados os índices de insatisfação dos usuários com o nível de ruído gerados pelas instalações. Não se

pode atribuir esta insatisfação exclusivamente ao isolamento dos “shafts”, pois não se detectou um desempenho

melhor dos edifícios que contém isolamento entre os andares em relação aos que não utilizaram este isolamento.

6.2.8 Caixa de descarga

O uso de caixa acoplada ou de caixa embutida também não teve impacto perceptível sobre a satisfação do cliente

ou sobre ocorrências de desempenho detectadas, pois não se pode associar comportamento diferente de uma ou

outra solução.

6.2.9 Eletrodutos

Não foi detectado comportamento distinto entre edifícios com eletrodutos flexíveis ou mistos (flexíveis e rígidos).

6.2.10 Fixação das caixas elétricas

Não foi detectada relação aparente entre a forma de fixação e o desempenho quanto à firmeza das caixas. A

insatisfação do usuário e/ou ocorrências detectadas podem ser atribuídas mais à qualidade da execução do que à

especificação propriamente dita.
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6.2.11 Posicionamento das caixas e quadros elétricos

O posicionamento de caixas fundo a fundo pode ter influência sobre a satisfação do usuário do ponto de vista

acústico, mas não há constatações conclusivas neste sentido.

6.2.12 Espessura da parede e posicionamento dos montantes

Observa-se que há relação entre a espessura da parede e posicionamento dos montantes e a percepção do

usuário do ponto de vista do comportamento acústico, embora existam ainda outros itens que contribuem para

este comportamento como o isolamento presente. Percebeu-se diferença significativa de satisfação dos usuários

entre edifícios com diferentes soluções para as paredes entre unidades, denotando-se um pior comportamento na

percepção dos usuários no edifício em que estas paredes foram executadas em alvenaria.

Também pode-se evidenciar a influência da presença de lã mineral entre as chapas de gesso, tendo em vista que

no edifício em que a solução de chapas duplas foi adotada com a presença de lã mineral para a parede de

separação entre unidades houve satisfação total quanto ao comportamento acústico destas paredes.

Estas constatações comprovam o que apresenta a literatura técnica em que as paredes com gesso acartonado

podem ser projetadas para diferentes comportamentos do ponto de vista acústico, tendo em vista o manejo de

espessuras, arranjos internos de montantes e materiais isolantes. Isso já não ocorre com as paredes de alvenaria.

6.2.13 Revestimentos uti l izados sobre as chapas

Observou-se a predominância do uso de cerâmica nos revestimentos de áreas molháveis e de pintura nas áreas

secas.

Não houve manifestação de comportamento inadequado do ponto de vista do revestimento cerâmico, exceto

numa situação em que não foi possível identificar se a solução de argamassa colante foi adequada,

demonstrando-se que este é um fator essencial para que a solução tenha um bom desempenho. Porém, denotou-

se a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da adequação de pinturas às paredes de gesso

acartonado, uma vez que houve insatisfação significativa de usuários do ponto de vista de descolamento de tinta.

Em especial, deve-se avaliar as condições de aderência tinta – gesso acartonado tendo em vista a baixa

rugosidade da superfície do gesso acartonado.

6.2.14 Fixação dos batentes e portas

Pode ser constatada uma relação direta entre insatisfação dos usuários com relação à firmeza e solidez das

portas e o emprego do sistema de fixação com espuma de poliuretano. Também detectou-se que mesmo no

sistema de fixação com bucha e parafuso o desempenho satisfatório está relacionado ao uso de batentes

metálicos.

6.2.15 Chapas uti l izadas

O uso de chapas “standard” em áreas molháveis detectado em um edifício avaliado se mostrou efetivamente

inadequado de acordo com as recomendações dos fabricantes do sistema. Em três edifícios utilizaram-se chapas

cimentícias nos boxes de banheiros.

Não se detectou diferença de comportamento que pudesse ser atribuída ao emprego de chapas verdes ou

cimentícias. Os problemas encontrados em ambientes de áreas molháveis não podem ser atribuídos à tipologia de

chapas, mas às características de detalhamento de projeto ou execução.
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6.2.16 Elementos de junção

Não se pode atribuir qualquer inadequação nas características destes elementos em função do desempenho

observado tanto pela percepção dos clientes quanto pelas inspeções técnicas.

6.2.17 Fixação de louças, metais,  bancadas, armários e acessórios

A fixação de objetos e acessórios apresentou-se como um item com insatisfação e ocorrências, algumas de

caráter importante, em sua maioria devido à execução incorreta das operações de fixação.

Neste aspecto é nítida a falta de conhecimento adequado de moradores, zeladores, mão-de-obra para pequenos

serviços e gerentes / administradores.

Por outro lado, a falta de disponibilidade das peças adequadas como buchas e parafusos nas lojas de materiais de

construção faz com que utilize-se soluções improvisadas e inadequadas.

6.2.18 Condições de venti lação natural  x umidade em áreas molháveis

Entre os edifícios que tiveram insatisfação mais elevada no que diz respeito à presença de umidade e bolor em

paredes e tetos de áreas molháveis não se detectou relação com a solução de ventilação destes ambientes uma

vez que os problemas aconteceram em diferentes situações quanto à ventilação. Observa-se que mesmo em

edifícios com janelas nestes ambientes voltados ao exterior houve insatisfação com relação a este item.

6.3 Conclusões decorrentes das inspeções técnicas

As inspeções realizadas não tiveram o objetivo de gerar análise definitiva do desempenho técnico do sistema,

porém o número de inspeções realizadas representou 16% do total de unidades que responderam ao questionário

ou à entrevista. Este número permite fazer algumas considerações relevantes:

• A relação entre unidades inspecionadas e ocorrências detectadas pode ser considerada baixa

quantitativamente – 58 ocorrências em 52 unidades inspecionadas ou 1,12 ocorrências por unidade em

média, embora tenham sido detectadas unidades sem ocorrências;

• O maior número de ocorrências foi detectado em edifícios residenciais onde esta relação sobe para 1,41 o

que pode ser associado à maior intensidade de uso, especificidades de projeto e características dos serviços

de manutenção;

• A ocorrência de apenas 3 situações críticas demonstra a inexistência de problemas tecnológicos relevantes

como sistema (apenas 5% do total de ocorrências observadas). Estas três ocorrências são provenientes de

especificação de projeto e orientação ao usuário (no caso de fixação de TV);

• No entanto a existência de 31 ocorrências importantes, ou 53% das ocorrências registradas, e a natureza

destas ocorrências, demonstra a necessidade de enfatizar / aperfeiçoar projeto, execução e informação /

orientação ao usuário;

• As ocorrências simples podem não significar problema de desempenho relevante, mas tem influência direta

sobre a imagem que os usuários formam do sistema.
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6.4 Conclusões decorrentes da análise comparativa entre os edifícios

analisados

A comparação entre os edifícios investigados permite as seguintes conclusões gerais:

• Existe uma influência perceptível e significativa das condições de projeto – detalhamento, qualidade do

projeto – e das condições de execução sobre o comportamento do sistema e suas partes. Observando-se

edifícios executados por uma mesma construtora, constata-se que o desempenho / resultados do ponto de

vista da satisfação dos usuários e de constatações nas inspeções técnicas podem variar significativamente

em função destas condições diferentes. Porém, também se pode constatar que alguns cuidados tomados por

uma ou outra construtora e não adotados em outros edifícios levaram a ocorrência de problemas e

insatisfação;

• Detecta-se neste sentido que em alguns casos os problemas identificados são decorrentes da especificação

incorreta ou não utilização do sistema em sua plenitude em função de uma busca de utilização com o mais

baixo custo inicial possível, gerando danos ao usuário;

• Existem muitos itens de desempenho / comportamento influenciados por condições de outros subsistemas

antes relacionados ao sistema de chapas de gesso acartonado, o que permite afirmar que não é válido atribuir

ao sistema determinadas responsabilidades sobre o desempenho. Pode-se identificar nestes casos: o

comportamento acústico que é influenciado por vários outros fatores, a estanqueidade à água, e a presença

de fissuras;

• Desta análise conclui-se que há uma importância fundamental da padronização de procedimentos para

detalhamento de projeto, incluindo a questão das interfaces com outros subsistemas e de execução, e do

impedimento de algumas práticas como: o uso de chapas “standard” em faces internas de áreas molháveis,

especificação adequada das paredes do ponto de vista do controle acústico adequado a cada situação,

substituição de paredes de gesso por alvenaria após a ocupação do edifício;

• Também é conclusiva a constatação de os níveis de insatisfação e ocorrências detectadas não estarem

intrinsecamente ligados à tecnologia, tendo em vista a variabilidade de resultados entre os vários itens e entre

os vários edifícios. Esta variabilidade, observável nos gráficos comparativos demonstra a existência de

elevados índices de satisfação convivendo com baixos graus de satisfação num mesmo item em relação a

diferentes edifícios;

• Também se observa que existe um peso muito grande do desconhecimento e falta de informação tanto do

usuário como dos demais agentes envolvidos, sobre os resultados atingidos. Várias situações observadas

provém de desconhecimento no uso e manutenção que por sua vez estiveram ligadas à desconhecimento de

outros agentes como profissionais de vendas de imóveis e, em alguns casos, desconhecimento na

especificação e na montagem;

• Pode-se afirmar que a satisfação global do usuário e a imagem que este forma do sistema após um período

de uso é diretamente proporcional à natureza dos eventuais problemas de desempenho vividos. Observa-se

que o edifício de melhor desempenho global na satisfação geral é também o que apresentou maiores índices

de satisfação com relação a todos os demais itens avaliados. Por outro lado, os edifícios de pior

posicionamento na satisfação do cliente apresentam ocorrências significativas.
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7 .  A Ç Õ E S  S U G E R I D A S  C O M O  D E C O R R Ê N C I A  D O  P R O J E T O  D E

A V A L I A Ç Ã O  P Ó S - O C U P A Ç Ã O

As ações que se pode formatar a partir das conclusões envolvem a superação de algumas deficiências no

processo como um todo, desde o projeto até o uso.

Descreve-se a seguir o que se pode apontar como ações a serem desenvolvidas com o envolvimento de toda a

cadeia produtiva.

Estas ações são identificadas como decorrência dos resultados obtidos e deverão ser desenvolvidas pelas

entidades que participaram deste trabalho a partir de uma priorização a ser estabelecida.

7.1 O quê deve ser superado?

7.1.1 Conhecimento e informação

• Nos clientes finais

Desconhecimento, falta de informação do cliente final na prospecção para compra, na ocupação do imóvel, no uso

e manutenção.

• Nos profissionais de vendas

Desconhecimento dos corretores de imóveis.

• No público tomador de decisão e especificador (Incorporação e Arquitetos)

Desconhecimento da possibilidade de aceitação pelo cliente final;

Desconhecimento dos parâmetros de avaliação econômica completa;

Desconhecimento das interferências / interação com outros subsistemas a serem avaliadas na análise de

viabilidade técnico – econômica do empreendimento;

Desconhecimento do efeito dos benefícios para o empreendimento e da forma de argumentação com o cliente

sobre estes benefícios;

Desconhecimento do processo de projeto e especificação em caráter de execução / produção em obra por parte

dos escritórios de projeto de arquitetura;

Desconhecimento das interfaces de projeto em outras especialidades – estruturas, impermeabilização, instalações

hidráulicas e elétricas.

• Na empresa construtora

Falta de um modelo de análise de custos para orçamento comparativo entre gesso acartonado e alvenaria;

Falta de parâmetros reais de produtividade para orçamento do serviço / sistema de forma negociada com

fornecedores;

Falta de critérios para exigência junto aos fornecedores no momento da qualificação para compra;

Falta de critérios para especificação de compra;

Falta de orientação para recebimento e inspeção da execução;

Falta de procedimentos padronizados de execução e treinamento / certificação dos montadores;

Falta de acompanhamento estatístico de ocorrências patológicas para retroalimentação do processo.
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7.2 O quê pode ser estruturado?

7.2.1 PROJETO 1: Conhecimento do cl iente f inal  para compra de imóvel que

uti l iza o sistema

Este conhecimento pode ser obtido de duas maneiras distintas:

- Por meio de informação em massa a ser distribuída para o público via:

• Revistas de grande circulação;

• Revistas técnicas que o comprador de imóvel acessa: Casa Cláudia, Arquitetura&Construção, etc.

• Folhetos em: shoppings de decoração, lojas de materiais de construção, lojas de decoração.

- Por meio de informação e treinamento dos agentes que tem contato com os potenciais compradores:

• Corretores de imóveis: desenvolvimento de um manual adequado ao corretor de modo a evitar que forneça

informações incorretas e para tornar o corretor um aliado perante o cliente;

• Treinamento para diretores e gerentes de empresas de vendas: reunião estratégica em cada empresa, ou

junto ao SECOVI / SindusCon;

• Treinamento para corretores: para cada empresa ou junto com SECOVI / CRECI – desenvolver Kit

treinamento / instrutor;

• Para o stand de vendas: Um Kit para demonstrar o que é o sistema e suas características para edifícios

residenciais e um Kit diferente para edifícios comerciais. Por exemplo: simulação por maquetes em escala

que permita ao cliente ver a parede por dentro ou maquete eletrônica.

Após São Paulo levar este treinamento para outras localidades.

7.2.2 PROJETO 2: Capacitação de administradores de condomínios e síndicos

- Material a ser desenvolvido especificamente para as administradoras de condomínios visando orientar:

• O quê é o sistema;

• Como assegurar seu uso e manutenção corretos – cartazes, CD-Rom, cartilhas;

• O quê a administradora deve fazer:

a. Orientar porteiros, zeladores e síndicos;

b. Dividir com a construtora a orientação à não substituição de paredes de gesso acartonado por alvenaria;

c. Fazer convênios com lojas para fornecimento de acessórios adequados com orientação da ABRAGESSO.

• Juntamente com o síndico registrar ocorrências de eventuais problemas e informar a construtora e a

ABRAGESSO, para alimentação do Banco de Acompanhamento do Sistema.

- Material Kit treinamento para administradoras de condomínio:

Repassar este material a todas as administradoras de condomínio mediante:

• Encaminhamento de cadastro padrão para o Banco de Dados ABRAGESSO;

• Encaminhamento de convite para treinamentos: agenda a ser composta com o SECOVI;

• Entrega do material no treinamento;

• Distribuição nacional via SECOVI.
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7.2.3 PROJETO 3: Capacitação para o desenvolvimento da concepção e

projetos de edif ícios com sistemas de chapas gesso acartonado

• Material didático

Manual de projeto de edifícios com sistema de chapas de gesso acartonado:

• Concepção arquitetônica e análise de viabilidade técnica e econômica;

• Concepção estrutural;

• Interferências e interfaces no anteprojeto;

• Projeto executivo e de produção.

O manual deve ser desenvolvido num formato de procedimentos e fichas de verificação / “checks-lists” para quem

faz coordenação / gerenciamento de projeto. Comercializar o manual a custo baixo (Editora Pini, por exemplo).

• Kit treinamento

Utilizando o material do manual elaborar Kits para: arquitetos, projetistas de estruturas e de instalações;

Montar treinamento a partir do manual começando em cidades onde não existam especialistas em projeto de

gesso acartonado;

Fazer cadastramento dos escritórios que atuam de forma mais significativa em cada localidade; oferecer os cursos

em convênio com IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), AsBEA, ABECE, ABRASIP (Associação Brasileira de

Engenharia de Sistemas Prediais).

7.2.4 PROJETO 4: Diretr izes de planejamento e orçamento, qualif icação de

fornecedores, compra e contratação de serviços e recebimento de

material  em obra, montagem e inspeção da montagem

• Planejamento e orçamento:

Montagem de projeto – piloto de medição de produtividade na execução dos serviços; estabelecimento de modelo

de orçamento considerando fluxo de caixa da obra; estabelecimento de diretrizes para planejamento da obra que

utiliza sistema de chapas de gesso acartonado – planejamento do canteiro, fluxo de material na obra, segurança.

• Suprimentos:

Elaboração de procedimentos segundo os padrões utilizados pelos sistemas de gestão da qualidade para

qualificação de fornecedores de produtos e serviços, e compra / contratação de executores de serviços;

• Produção / obra:

Elaboração de procedimentos segundo os padrões utilizados pelos sistemas de gestão da qualidade para

recebimento, inspeção e armazenamento de materiais; treinamentos ministrados à equipe da construtora

(gerentes, engenheiros, mestres) pelo fabricante que atende a empresa de obra específica.

7.2.5 PROJETO 5: Auditorias dos montadores com base nos procedimentos

Amostragem de obras com diferentes montadores / fabricantes com auditor da ABRAGESSO verificando o efetivo

uso do procedimento na execução. Elaborar procedimento de auditoria baseado nos procedimentos de execução,

definindo-se periodicidade, amostragem, ações corretivas e preventivas, credenciamento ou descredenciamento

após auditoria.
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7.2.6 PROJETO 6: Aplicação de avaliação pós-ocupação uti l izando-se a

metodologia desenvolvida para outras amostras envolvendo outras

construtoras, t ipologias, idades de uso e localidades

Definir um plano de amostragem para aplicação da metodologia desenvolvida neste trabalho a ser coordenada

pela ABRAGESSO.

Aplicar a metodologia e estruturar banco de dados com retroalimentação dos processos a partir dos resultados

atingidos.

7.2.7 PROJETO 7: Distribuição de acessórios para f ixação, de materiais para

reformas e reparos; formação de mão-de-obra para pequenos reparos e

fixação de objetos

Projeto junto à ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) para instruir /

orientar os vendedores de lojas de materiais de construção para que estes possam orientar adequadamente os

clientes finais e mão-de-obra de pequenos reparos.

Disponibilização de peças e acessórios em quantidades / embalagens adequadas ao varejo em todas as lojas de

materiais de construção em especial no entorno de edifícios que utilizam sistema de chapas de gesso acartonado.

Treinamento de mão-de-obra para pequenos reparos, fixação de objetos e reformas.
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