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1. RESUMO DO PROGRAMA 

Após período de revisão do PSQ - Esquadrias de Alumínio, a pedido do Ministério das Cidades os 

representantes do setor se reúnem constantemente para ajustar o processo de qualificação dos 

fabricantes em atendimento à Portaria nº332, de 20 de junho de 2014, do Ministério das Cidades e a 

norma ABNT NBR 10821-2 - Esquadrias externas para edificação. 

 

De acordo com a revisão do documento Fundamentos, as esquadrias devem ser submetidas aos 

ensaios de desempenho conforme a norma ABNT NBR 10821-2. Além disso, deve ser realizada a 

avaliação dos materiais componentes da esquadria, entre eles, o tratamento de superfície dos perfis 

de alumínio, de acordo com as normas ABT NBR 12609 e ABNT NBR 14125. 

 

A Entidade Gestora Técnica (EGT), realiza auditorias trimestralmente nas fábricas, além de comprar no 

mercado, todos os meses, amostras de empresas não participantes do programa para avaliação em 

laboratório. 

 



 

 

Em função da revisão do documento Fundamentos, o fabricante de esquadrias deve assinar um novo 

termo de adesão junto à AFEAL e posteriormente preencher o formulário de solicitação da 

qualificação, apresentado no site da EGT. Este procedimento se aplica a todos, tanto aos participantes 

anteriormente qualificados ou não, bem como para a inclusão das novas tipologias de avaliação. 

 

Para o procedimento de qualificação de esquadrias, é necessária a apresentação de memorial 

descritivo do produto, manual técnico, catálogo e toda a documentação legal da empresa. 

 

As tipologias alvo do programa também foram alteradas, são elas: 

� janela de correr veneziana de 3 folhas, 

� janela de correr veneziana de 6 folhas, 

� janela de correr de 2 folhas de vidro, 

� janela de correr de 4 folhas de vidro, 

� portas de giro, 

� janelas maxim-ar, 

� janela composta com bandeira. 

 

Para estar na lista de qualificados, o fabricante deve qualificar todas as tipologias alvo de produtos, 

que fabrica em sua linha de produção. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do programa são: 

• Atingir e manter a qualidade dos produtos alvo, segundo as especificações da norma técnica ABNT 

NBR 10821-2, de forma a atender às necessidades dos usuários; 

• Prover de confiança os participantes do programa de que a qualidade pretendida está sendo 

atingida e mantida; 

 



 

 

• Prover de confiança os compradores do produto de que a qualidade pretendida está sendo 

alcançada e mantida nos produtos fornecidos; 

• Fornecer informações que permitam o efetivo combate à não conformidade. 

 

3. INDICADOR DE CONFORMIDADE  

Com base no Ofício circular nº 000373/2011/PBQP-H/SNH/MCIDADES, emitido em janeiro de 2011, é 

realizado o cálculo do indicador de conformidade para o PSQ de Esquadrias de Alumínio. Atualmente o 

mesmo está em revisão, aguardando a próxima autorização de atualização do Relatório Setorial. 

 

Ic = Npc/Np 

Ic = Em revisão 

 

Rp = Pp/Pt 

Rp = Em revisão 

 

Ica = Ic * Rp + (Nac/Na)*(Pa/Pt) 

Iac = Em revisão 

 

Ra = (Pp + Pa)/ Pt 

Ra = Em revisão 

 

Onde: 

 

Ic: Indicador de Conformidade do Programa 

Ica: Indicador de conformidade estendido ao setor 

 

Np: número de empresas participantes do PSQ 

Npc: número de empresas em conformidade participantes do PSQ 

 

Na: número de empresas não participantes acompanhadas pelo PSQ 

Nac: número de empresas em conformidade não participantes acompanhadas pelo PSQ 

 



 

 

Pp: produção das empresas participantes do PSQ 

Pa: produção das empresas não participantes acompanhadas pelo PSQ 

Pt: produção das empresas participantes e não participantes do PSQ 

 

Rp: representatividade do indicador do programa 

Ra: representatividade do indicador estendido ao setor 


