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RESUMO 
 
 
Este trabalho de conclusão de curso visou o estudo da viabilidade técnica e financeira de um 

processo produtivo de pranchas de surfe inovador no mercado. Este método minimizou 

atividades exclusivamente manuais e reduziu os custos variáveis e prazos de produção. O 

processo engloba a fabricação de pranchas de surfe por moldagem e injeção de poliuretano 

expansível. Para isso foram utilizados: moldes usinados em ReinShape, laminação em fibra de 

vidro e resina e poliuretano rígido expansível. Para constatação da eficácia do projeto foram 

analisadas a resistência a compressão, custos fixos e variáveis, tempo de fabricação e 

similaridade do produto final em relação as pranchas convencionais existentes no mercado. 

Este processo erradicou etapas desnecessárias e agregou valor ao produto final.  

 

Palavras-chaves: Prancha de surfe. Poliuretano expansível. Molde. Resina. Fibra.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto de pesquisa visa o estudo da viabilidade técnica e financeira de um processo 

produtivo de pranchas de surfe inovador no mercado. O novo método pretende reduzir 

atividades exclusivamente manuais por processos mais eficientes, podendo minimizar custos e 

prazos de produção. 

O novo processo engloba procedimentos de moldagem e injeção da matéria prima, erradicando 

etapas desnecessárias e agregando valor ao produto. 

 

1.1. OBJETIVOS 

Como objetivo primário do projeto de pesquisa, pretende-se estudar a viabilidade técnica e 

financeira de um processo inovador de produção de pranchas de surfe, o qual consiste na 

modelagem do produto. 

Dentre os objetivos secundários, destacam-se tornar o produto final mais barato em relação ao 

similar laminado através da redução dos custos de produção como material e mão de obra.   

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O mercado de surfe no Brasil e no mundo vem sofrendo grande ascensão nas últimas décadas. 

O esporte passou a ser um dos mais praticados no país e ultrapassou outras modalidades as 

quais antes eram mais frequentes no Brasil. Segundo artigo publicado pelo Serviço Brasileiro 



de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016), o mercado do surf movimenta 

atualmente R$7 bilhões por ano e cresce no mesmo período cerca de 10%. Ainda segundo o 

órgão, existem aproximadamente 3 milhões de praticantes do esporte e outros 30 milhões que 

consomem produtos relacionados ao surfe, como vestuário e equipamentos. 

Segundo dados da Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais de Paris (ESSEC, 

2016), em 2009 foram compradas ao redor do mundo mais de 3 milhões de pranchas de surf, o 

que corresponde a US$ 1,2 bilhão. Cerca de 90% do mercado provem de atividades artesanais 

e visto que estes dados tem por base vendas oficiais, pode-se dizer que os valores podem ser 

ainda maiores. 

Conforme o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (2012), o atual processo de fabricação 

de pranchas de surf é composto pelas etapas de modelagem, pintura, laminação, lixamento 

grosseiro e lixamento de acabamento. Este processo pode se perdurar por dias ou até meses e 

a sua dependência de mão de obra especializada e materiais tornam o produto final caro. 

Importante ressaltar que o resultado do processo de produção de pranchas de surf o qual 

estamos estudando é uma prancha de surf sem personalizações (possui tamanho, cor e formas 

padronizadas) e sem marca conhecida. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

No processo atual de fabricação de pranchas de surfe, ocorre uma grande perda de materiais e 

o prazo de entrega do produto acabado tende a ser elevado devido a diversos processos manuais 

necessários ao procedimento. 

 

1.4. QUESTÃO DA PESQUISA 

É possível desenvolver um novo processo produtivo que permita reduzir o desperdício de 

material, prazo de entrega e custo de fabricação de pranchas de surfe?  

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para realização do estudo deste projeto de pesquisa, foi necessário recolher maiores 

informações para a fim de criar embasamento teórico para a análise de viabilidade técnica e 

financeira do novo processo de produção de pranchas de surf.  

 
2.1 ENGENHARIA DO PRODUTO 

A Engenharia do produto abrange o conceito de desenvolvimento de produtos. Segundo 

Chiavenato (2005), o desenvolvimento de produtos é a área que cuida de todos os estudos e 



pesquisas sobre a criação, adaptação, melhorias e aprimoramento dos produtos produzidos pela 

empresa.  

Conforme a ABEPRO (2008), Engenharia do Produto é o conjunto de ferramentas e processos 

de projeto, planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades 

estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos, e compreende desde a 

concepção até o lançamento e retirada do produto do mercado, onde participam diversas áreas 

funcionais da empresa. 

 

2.1.1 VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA 

Um estudo de Viabilidade é aquele que fará análises e avaliações do ponto de vista técnico, 

legal e econômico e que promove a seleção e recomendação de alternativas para a concepção 

dos projetos. Nele podemos observar alguns pontos como necessidades, estimativas de custo, 

impacto ambiental, custo/beneficio e prazo do projeto (BONATTO, 2012). 

 

2.1.2 CONSTRUÇÃO E TESTE DO PROTÓTIPO  

A fim de verificar a viabilidade da solução encontrada no projeto, a necessidade da construção 

de um protótipo se torna primordial. Com ele e possível verificar as possibilidades, dificuldades 

e falhas no projeto quanto a implantação para a realidade. Segundo Santos (2005), modelos e 

protótipos físicos tridimensionais são fundamentais para o desenvolvimento de produtos, para 

o planejamento da produção, do setup de máquinas, da avaliação do layout fabril e para ensaios 

de desempenho do produto. Santos (2005) ainda argumenta que modelos e protótipos podem 

ser empregados na pesquisa sobre experiências de uso, pois podem determinar a continuação 

de um projeto, sua alteração ou total abandono. 

Existem diversos modelos de protótipos, onde cada um se torna mais adequado a cada tipo 

especifico de projeto, atendendo a necessidades especificas de cada um. Segundo Baxter 

(2011), os modelos possuem diversas utilidades no desenvolvimento do produto. Através deste 

pode-se ter um grande meio de apresentação do produto aos potenciais consumidores e outras 

pessoas envolvidas. 

 


