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De acordo com a coletânea de espe-
cificações técnicas publicada no site do 
Ministério das Cidades os projetos de 
Habitações de Interesse Social (HIS), in-
clusive os da terceira fase do Programa 
Minha Casa Minha Vida, terão que uti-

lizar materiais e componentes de empre-
sas qualificadas nos Programas Setoriais 
da Qualidade do SiMaC do PBQP-H, que 
seguem as diretrizes de desempenho da 
ABNT NBR 15.575. 

A medida se configura em opor-

Norma da qualidade vira regra para HIS e 3ª fase do MCMV 
tunidade para os fabricantes 
de esquadrias que investem 
na melhoria da qualidade dos 
produtos e dos processos pro-
dutivos. De acordo com Alberto 
Henrique Cordeiro, vice-presiden-
te de Programas da Qualidade da 
AFEAL, “o trabalho é uma resposta 
do Governo Federal, no sentido 
de utilizar o poder de compra do 
Estado, como indutor de mercado 
e de melhoria do desempenho 
desse tipo de construções”.

Os documentos da coletânea 
serão sistematicamente revisados e as 
consultas podem ser feitas por meio do 
site do Ministério das Cidades, em  
http://app.cidades.gov.br/catalogo/.

Também é possível acessar arquivos 
sobre soluções com desempenho avalia-
do para Sistemas Convencionais e Inova-
dores.

Da direita para a esquerda – Alberto Cordeiro, vice-presidente de Programas da Qualidade da AFEAL, André Freitas 
– Presidente Executivo da AFEAÇO;  Maria Salette Weber – Coordenadora do PBQP-H – Ministério das Cidades; 
Fernando Rosa, Gerente Geral da AFEAL e José Carlos Rosa – Diretor Executivo da AFAP.Com o sucesso do 1º Encontro da 

Indústria de Esquadrias de Alumínio no 
Nordeste, realizado no último dia 23 ou-
tubro, em Salvador, a AFEAL conquistou 
uma das principais diretrizes  do plane-
jamento estratégico da entidade de 
2015: o crescimento da adesão de em-
presários e a consolidação de grupos 
em várias regiões do país. Isso represen-

ta uma maior mobilização e articulação 
de núcleos regionais e associados em 
todo o Brasil e, também, norteou o dis-
curso do presidente da AFEAL, Antonio 
Antunes.

O presidente abriu o encontro falan-
do sobre a importância do associativis-
mo, do Programa Setorial da Qualidade 
– uma das principais frentes de trabalho 

Salvador consolida núcleos regionais da AFEAL

Imagem do evento realizado em Salvador - BA

da entidade – e do fortalecimento dos 
atores do mercado. “Nesses 32 anos, 
tomamos iniciativas maravilhosas. Nos-
sa discussão girou em torno de pilares 
que sustentam o nosso trabalho. São 
pilares como o fortalecimento das em-
presas, que precisam assumir o papel 
de referência para o mercado, que man-
tém o equilíbrio da entidade”, proferiu.

Raul Ferreira da Costa Junior, 
vice-presidente de Regionais, abordou 
a importância da unidade do setor 
para assumir compromissos. Segundo 
ele, “no momento em que valorizamos 
nossas esquadrias e fachadas de alumí-
nio para construtoras ou para a socie-
dade; quando informamos ou mostra-
mos que o produto que está instalado 
naquela fachada, cumpre a norma e 
tem engenharia, conseguimos marcar 
presença na cadeia produtiva de um 
elemento nobre”.

Indicadores de 
mercado estarão 
disponíveis em breve

A AFEAL estabeleceu parceria com 
as consultorias Creactive e Tendên-
cias Consultoria para fornecer 

relatórios aos associados sobre 
principais indicadores do setor da 
construção civil, estratégicos para a 
cadeia produtiva de esquadrias de 

alumínio.
O objetivo é gerar in-

formações específicas, 
como análises das uni-
dades de edificações 
vendidas nas princi-
pais praças do país; das 
unidades lançadas, de 
forma consolidada, por 
região e por tipologias; 
do m² de obras em con-

strução por fase (fundação, estrutu-
ra e acabamento), por região e por 
tipologia; e do consumo de portas 

e janelas no Brasil, por região e por 
tipologia.

Meses atrás a entidade contra-
tou também a consultoria ITC (in-
teligência Comercial da Construção) 
para realizar a divulgação mensal 
de relatório com dados sobre o an-
damento de obras em todo o Brasil 
e relatório quadrimestral sobre o 
acompanhamento de obras no país.

A entidade estuda realizar even-
tos, ainda sem data marcada, para 
apresentação aos associados dos 
relatórios e divulgação das parcerias 
com as consultorias. Os relatórios 
estarão disponíveis para associados, 
através de login e senha, no site da 
AFEAL.

A incorporação de três novas repre-
sentações, como membros convidados, 
a ADVYC A.C – Asociación de Distribui-
dores de Vidrio y Cristal (México), a 
ALCOVISE - Asociación Colombiana de 
Transformadores de Vidrio de Seguri-
dad y Sistemas Vidriados - (Colômbia) e 
a Aluvi - Camara Paraguaia de Alumínio 
e Vidro (Paraguai), além da intensa troca 
de experiências entre as entidades in-
ternacionais marcaram a última edição 
do Fórum Ibero-Americano de Janelas, 
Portas e Fachadas, realizada na Cidade 
do México, capital do país, de 14 a 16 de 

outubro.
Em evento realizado durante o Salón 

Internacional AMEVEC 2015, onde 
Portugal, Espanha, México, Colômbia 
e Chile foram representados por suas 
entidades, a AFEAL − uma das idealiza-
doras do Fórum e a primeira a presidir 
o quadro associativo internacional – 
mais uma vez representou o Brasil com 
a presença do Gerente Geral, Fernando 
Rosa, que trouxe na bagagem, entre 
outras informações importantes, da-
dos estratégicos do mercado exterior, 
experiências internacionais sobre pro-
cessos e programas de certificação de 
produtos, normas e manuais de facha-
das e janelas de países como Espanha e 

México.

Fórum Ibero-Americano mostra fortalecimento e 
integração entre entidades

AFEAL é mais uma vez 
reconhecida

A AFEAL foi a mais votada no Prêmio 
Marca Brasil 2015 como a melhor marca 
de entidade nos setores de Coberturas e 
Fechamentos (Top Seven Marca Brasil), 
Esquadrias (Top Max Marca Brasil) e de 
Serralherias e Produtos (Top Absolute 
Marca Brasil), de acordo com a pesquisa 
respondida por leitores da Revista Contra-
marco & Cia.
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