
AS AUDITORIAS 
nas fábricas das empresas participantes do Programa 
Setorial da Qualidade (PSQ) das Esquadrias de Alumínio 
são realizadas a cada três meses pelo Instituto 
Beltrame de Qualidade, Pesquisa e Certificação 
(Ibelq), Entidade Gestora Técnica (EGT) acreditada 
pelo Inmetro. A frequência trimestral passou a valer 
no segundo semestre de 2015, após revisão do PSQ, 
que é vinculado ao Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat (PBQP-H) do Ministério 
das Cidades e mantido pela Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal).
Outra novidade para os fabricantes é a exigência 
de comprovação de qualificação de fornecedores e 
rastreabilidade de componentes, tais como tratamento 
de superfície dos perfis, parafusos de aço inoxidável e 
vidros de segurança, entre outros. Isso porque, agora, 
esses produtos também são coletados e ensaiados. 

O Ibelq passou ainda a comprar mensalmente no 
mercado cinco amostras de empresas que não estão 
inscritas no programa e foram denunciadas por não 
conformidade para avaliação em laboratório. Caso 
sejam identificadas como não conformes, as empresas 
inscritas ou denunciadas recebem notificações e 
prazo para apresentarem correções, podendo, se 
necessário, serem denunciadas ao Ministério Público.
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CONFORMIDADE
Com auditorias trimestrais nas fábricas participantes do programa de qualidade, e a 

análise em laboratório de esquadrias de alumínio de fabricantes denunciados por não 

conformidade, fecha-se o cerco contra empresas que não atendem às normas técnicas 

e a Afeal alerta as construtoras sobre a compra de produtos não conformes.
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   TECNOLOGIA   

Para participar do PSQ, a empresa deve preencher termos 
de intenção e adesão junto à Afeal e formulário no site 
do Ibelq, fornecendo documentação legal e as tipologias 
e dimensões das esquadrias que fabrica. O fabricante 
deve estar ciente que todas as suas famílias/linhas de 
produtos devem passar pelo processo de qualificação.

As tipologias-alvo da nova fase do programa são: 
janelas de correr - veneziana de três e seis folhas, 
janelas de correr - de duas e quatro folhas de vidro, 
portas de giro, janelas maxim-ar e janelas compostas 
com bandeira. “Com as novas regras, o PSQ ganha 
um ritmo muito forte. Em longo prazo, nosso 
objetivo é ter uma organização setorial baseada em 
qualidade, para que o consumidor possa comprar 
produtos dentro da norma”, afirma o vice-presidente 
de Qualidade da Afeal, Alberto Henrique Cordeiro.
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DE VIDA ÚTIL 

DO PRODUTO

ALERTA ÀS CONSTRUTORAS

Estanqueidade à água e segurança sob ventos são apenas alguns 
dos parâmetros de desempenho que os fabricantes de esquadrias 
de alumínio devem garantir às construtoras, já que estas, de 
acordo com a NBR 15.575 - norma relativa ao desempenho de 
edificações habitacionais - e a NBR 10.821 - norma-mãe do setor de 
esquadrias -, respondem pela vida útil do produto instalado.

No entanto, alguns profissionais e empresas atuam no mercado de 
maneira informal, oferecendo serviços e produtos com preços menores e 
prazos curtos de entrega, porém com baixa qualidade. O vice-presidente 
de Regionais da Afeal, Raul Ferreira da Costa Junior, explica que a 
crise econômica tem levado as extrusoras de perfis de alumínio a 
oferecer às construtoras um “pacote completo” (projeto, lista de corte, 
insumos que compõem as esquadrias, etc.), e estas são então atraídas 
pela ideia de poder fechar contrato com uma única empresa. 

Segundo ele, “o custo das esquadrias de alumínio nos projetos faz parte da 
curva ABC, ou seja, é um dos itens mais caros do empreendimento. Portanto, 
as construtoras devem enxergar as esquadrias dessa forma. Trata-se de 
um item que não tem meio termo, ou é conforme ou é não conforme”.
Entre as consequências desta prática, está a ausência de garantia para vida 
útil do produto, gerando prejuízos ao consumidor, à assistência técnica e aos 
responsáveis técnicos, nos casos de intercorrência. Raul Ferreira destaca ainda 
que a concentração dessas extrusoras é maior nas regiões Norte e Nordeste, 
onde, atualmente, há mais obras em andamento no país. Assim, fabricantes 
do centro-sul, por meio de escritórios regionais e distribuidores, têm buscado 
essa fatia de mercado na construção civil. (Por Camila Gonzalez) �
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EMPRESAS QUE PARTICIPAM DO 

PSQ DEVEM AGORA APRESENTAR 

COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 

DE FORNECEDORES


	finestra98_pg60
	finestra98_pg61

