Conheça o PBQP-H
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat

CARTILHA PARA CONSUMIDORES

INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL PARA
PROMOVER A QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE
INTERESSE SOCIAL E RESPEITO AO CONSUMIDOR
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Excelência na construção
civil, benefícios para
todos os brasileiros

PBQP-H.MDR.GOV.BR

O PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) é um programa do Governo Federal que garante qualidade, sustentabilidade e produtividade das edificações.
Voltado para construtoras, fabricantes de materiais e
desenvolvedores de tecnologias inovadores, o programa permite às empresas participantes melhorarem
sistematicamente seus processos e produtos, elevando seus padrões, ganhando produtividade e ganhando
maior faturamento. E os ideais do programa são buscados com uma série de ações que contribuem para
o desenvolvimento e evolução de todos os elos da cadeia produtiva por meio de três sistemas:
• SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil: Sistema que certifica a gestão da qualidade de
construtoras;
• SiMaC (Sistema de Qualificação de Empresas de
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos): sistema que monitora a conformidade, isto é
adequação às normas de materiais, componentes
e sistemas construtivos utilizados na construção
civil;
• SiNAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica de
Produtos Inovadores e Sistemas Convencionais):
Sistema que testar métodos construtivos convencionais (como parede em alvenaria) e tecnologias
inovadoras (como Drywall) na construção civil.
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Programas Setoriais da Qualidade - PSQs
Aparelhos Economizadores de Água
Argamassa Colante
Blocos Cerâmicos

Use o QR Code
abaixo para
acessar a lista
de PSQs no site

Blocos Vazados de Concreto com Função Estrutural e Peças de
Concreto para Pavimentação
Cimento Portland
Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas
de Gesso para Drywall
Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em
Edificações
Esquadrias de Aço
Esquadrias de PVC
Fechaduras

Respeito ao consumidor
e ao cidadão
O consumidor e o usuário final são os grandes beneficiados pelo programa. Pois, ao induzir a melhoria das
empresas, o PBQP-H reduz a presença de materiais de
construção não conformes no mercado. Desta forma,
o consumidor compra mercadoria de qualidade e com
preços mais justos.
Atualmente, mais de 80% do volume de produção
está conforme, impactando positivamente no setor da
construção, mas, principalmente no resultado das habitações entregues.

Louças Sanitárias para Sistemas Prediais
Metais Sanitários
Painéis de Partículas de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras
de Madeira (MDF)
Perfis de PVC para Forros
Pisos Laminados Fornecidos em Réguas
Placas Cerâmicas para Revestimento
Portas e Janelas de Correr de Alumínio
Reservatórios Poliolefínicos para Água Potável de Volume
até 3.000 L (inclusive)
Telhas Cerâmicas
Tintas Imobiliárias
Tubos de PVC para Infra-Estrutura
Tubos e Conexões de PVC para Sistemas Hidráulicos Prediais

5

CARTILHA PBQP-H | SERVIÇOS E OBRAS

Por que é importante consumir
materiais conformes?
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, proíbe a comercialização de qualquer produto que não tenha sido fabricado
de acordo com as normas brasileiras estipuladas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo os materiais de
construção.
Comprar um material conforme é adquirir um produto de qualidade,
mas também um insumo determinante para a segurança, sustentabilidade e durabilidade da sua habitação. Além disso, ao dar preferência por este tipo de material, você está contribuindo para redução
de marcas que produzem fora de norma do mercado, ajudando na
criação de um comércio mais justo para todos os envolvidos.

Faça a sua parte.
Exija e só adquira materiais de qualidade!
Seja você lojista ou consumidor final, você pode exigir um material conforme. Para ajudá-lo, o PBQP-H disponibiliza em seu portal uma lista
com todas as marcas avaliadas, indicando quais produzem de acordo
com a normas ou não.

Conheça as marcas
brasileiras conformes

Conheça mais sobre
o PBQP-H
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Por meio da

