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São Paulo, Janeiro de 2014 
 
 
Prezado Revendedor, 
 
A AFAP – Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de PVC para Construção Civil, fundada em 1988, é 
uma entidade sem fins lucrativos que congrega fabricantes de FORROS de PVC e representa o setor junto ao 
Governo Federal. 
 
O Conselho Diretivo da entidade – eleito bienalmente desde sua fundação – busca atender as orientações e 
necessidades de seus associados através de um trabalho contínuo na implementação de ações visando contribuir 
com organização do setor e o desenvolvimento da construção civil. 
 
Dentre as várias atividades de nossa entidade vale destacar a inclusão no Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat - PBQP-H, que o Ministério das Cidades mantém em parceria com diversas entidades 
representativas da iniciativa privada. 
 
O Programa Setorial da Qualidade (PSQ) conta com o apoio do programa Qualihab da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), da Caixa Econômica Federal e do BNDES. 
 
O Programa agrega: 
 
• 18 Entidades Setoriais nacionais que representam diversos segmentos da Construção Civil 
• 27 Programas Setoriais da Qualidade 
• 450 Fabricantes participantes 
• 1.100 Marcas avaliadas 
• 4.500 Produtos avaliados  
 
O Forro de PVC integra este Programa, que avalia regularmente a qualidade dos forros disponibilizados no 
mercado através de análises laboratoriais dos produtos de fabricantes associados e de não associados, respeitando 
estritamente os preceitos do PBQP-H. 
 
Principais objetivos do Programa: 
- verificar se os produtos atendem as Normas Técnicas da ABNT 
- combater a não-conformidade (produtos fora da Norma) 
 
Ressaltamos que o Forro de PVC que não atende às Normas Técnicas da ABNT não pode ser oferecido ao 
mercado (artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor). 
 
Preocupada em propiciar informações confiáveis e de extrema relevância aos revendedores, a AFAP disponibiliza os 
canais competentes para que o Senhor possa obter informações seguras quanto à qualidade do forro de PVC.   
 
Aconselhamos a consulta regular das listas dos fabricantes conformes e não conformes, que são disponibilizadas 
periodicamente, nos seguintes sites:  
 
>Página oficial do PBQP-H do Governo Federal com a relação dos fabricantes conformes e não conformes: 
http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57  
 
> Site da AFAP: www.afap.org.br  
  
O objetivo da entidade e a filosofia do Programa do Governo Federal têm um caráter agregador, ou seja, está aberto 
a todos os produtores que se comprometerem a produzir somente Forros de PVC em conformidade com a Norma  
Técnica vigente, contribuindo para o fortalecimento do setor e promovendo a concorrência justa. 
 
A AFAP coloca-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas e convida sua empresa a revender e instalar 
somente produtos conformes, garantindo o direito do consumidor. 
 
Atenciosamente, 
 
José Carlos Rosa 
 
Diretor Executivo - AFAP 
Gerente do PSQ - Programa Setorial da Qualidade/PBQP-H – Forros de PVC 
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