
Programa Setorial da Qualidade – Forros de PVC:
mais de 120 mil metros de amostras de forros analisadas

SãoSão 15 anos desde o início da implantação do Programa Setorial da Qualidade – 
Forros de PVC, coordenado pela AFAP. Os resultados desse trabalho se traduzem 
em alguns números: mais de 120 mil metros de amostras de forros de PVC 
analisadas, além das 48 marcas que são acompanhadas pelo Programa, sendo 16 
marcas dos participantes do programa, seis de empresas que estão em 
credenciamento e mais 26 marcas acompanhadas no mercado. Foram analisadas 
mais de 5.000 amostras e feitos mais de 15 mil ensaios para atestar a qualidade dos 
forrosforros presentes no mercado nacional. Tudo isso para garantir que o consumidor ao 
optar pelo acabamento com forro de PVC possa ter a certeza de estar comprando 
um material de qualidade para sua obra.

Para que o consumidor tenha a certeza de que está adquirindo um produto que 
atende às normas da ABNT, trimestralmente, são divulgadas as listas de marcas 
conformes e as não conformes no site do Ministério das Cidades – 
www.cidades.gov.br/pbqp-h.

O PSQ – Forros de PVC integra o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H), que tem como meta melhorar a qualidade dos materiais de 
construção. Além da área de forros, o PBQP-H contempla 27 grupos de produtos da 
cesta básica de material da construção como cal, cimento, fechaduras, janelas etc.

“As“As distribuidoras e as revendas de forros de PVC devem utilizar as informações 
constantes no site do PBQP-H ligado ao Ministério das Cidades para que tenham 
certeza de estar oferecendo um produto que atende às normas técnicas e aos 
padrões de qualidade. Além disso, a revenda, pelo Código de Defesa do 
Consumidor, é fiel solidária na comercialização dos produtos conformes e também 
dos não conformes”, lembra o diretor da entidade, José Carlos Rosa.


