
Conheça o PBQP-H

QUALIDADE, CONFORMIDADE 
E VANTAGEM COMPETITIVA 

PARA A SUA MARCA.

Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat
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Excelência na construção 
civil, benefícios para 
todos os brasileiros
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O PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Pro-

dutividade do Habitat) é um programa de adesão vo-

luntária do Governo Federal que garante qualidade, 

sustentabilidade e produtividade das habitações de 

interesse social.

Voltado para construtoras, fabricantes de materiais e 

desenvolvedores de tecnologias inovadores, o progra-

ma permite às empresas participantes melhorarem 

sistematicamente seus processos e produtos, elevan-
do seus padrões, ganhando produtividade e gerando 
maior faturamento. E os ideais do programa são bus-

cados com uma série de ações que contribuem para 

o desenvolvimento e evolução de todos os elos da ca-

deia produtiva por meio de três sistemas:

• SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de 

Empresas de Serviços e Obras da Construção Ci-

vil): Certificação de sistemas de gestão da quali-

dade de construtoras;

• SiMaC (Sistema de Qualificação de Empresas de 

Materiais, Componentes e Sistemas Construti-

vos): Monitoramento da conformidade na fabrica-

ção, importação e distribuição de materiais, com-

ponentes e sistemas construtivos utilizados na 

construção civil;

• SiNAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica de 

Produtos Inovadores e Sistemas Convencionais): 

Avaliação de tecnologias inovadoras e de sistemas 

convencionais na construção civil.
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SiMaC
SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS 
DE MATERIAIS, COMPONENTES E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

O SiMaC (Sistema de Qualificação de Empresas de 

Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos) 

é um sistema que combate a não conformidade na 

fabricação, importação e distribuição de materiais, 

componentes e sistemas construtivos, isto é, exige o 

cumprimento das normas técnicas brasileiras elabo-

radas pela ABNT. 

Por meio dos Programas Setoriais da Qualidade (PSQ), 

uma articulação realizada por entidade representativas 

nacionais de cada setor, como tintas, blocos cerâmi-

cos, esquadrias de aço, telhas cerâmicas, entre outros. 

Assim, é possível monitorar os fabricantes do país, ava-

liar os produtos e induzir o aumento do Indicador de 

Conformidade (IC) de cada setor, o que eleva o padrão 

das construções e também cria uma ambiente de iso-

nomia competitiva. Com isso, garante que os insumos 

utilizados em obras de interesse social terão qualidade 

e vão oferecer segurança e durabilidade à habitação.
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Conformidade que 
garante competitivi-
dade no mercado

Atualmente, o PQBP-H possui 22 PSQs, todos com indicador de 
conformidade superior a 80% e setores que chegam a mais de 
95%. A diferença deste sistema em relação aos outros do pro-

grama é que todas as empresas do setor são avaliadas, sejam 

participantes ou não. É isso que constrói a isonomia competitiva. 

O PBQP-H publica em seu site uma relação atualizada trimestral-

mente, com todas as marcas conformes, podendo ser consul-

tada pelas construtoras de todo o país, lojistas e consumidores. 

Quem produz em conformidade, ganha destaque e sai na frente 

da concorrência. Além disso, o SiAC, a certificação de sistemas 

de gestão da qualidade, exige que as construtoras comprem 
apenas de fabricantes listados como conformes pelo SiMaC
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Os ensaios são realizados a cada três meses, e os re-
sultados são atualizados no portal do PBQP-H, com as 
listas de empresas qualificadas e de não conformes.
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Participe do SiMaC

Busque pelo seu Programa Setorial de Qualidade 

(PSQ) no portal do PBQP-H.

Entre em contato com a entidade mantenedora 

do PSQ para iniciar seu processo de adesão.

O intuito do PBQP-H não é excluir, mas sim agregar. 

Quanto mais empresas estiverem comprometidas com 

a qualidade de seus produtos, mais o setor ganha. Saiba 

como se qualificar!

Acesse o regimento do SiMaC no portal do PBQP-H 

e se adeque às normas de fabricação da ABNT.

Uma Entidade Gestora Técnica (EGT) providenciará 
ensaios feitos por laboratório acreditados pelo In-
metro com materiais coletados na fábrica, no mer-
cado consumidor e nos empreendimentos dos pro-
gramas habitacionais.

A entidade mantenedora encaminha este relató-

rio ao PBQP-H, que dá publicidade em seu portal.

Após a análise, a EGT encaminha um relatório 

setorial à entidade mantenedora do PSQ com 

o indicador de conformidade do setor
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Links essenciais para
a sua empresa

Entidades Gestoras Técnicas 
(EGT) acreditadas pelo Inmetro

Busque pelo seu PSQ

Leia o regimento e saiba 
tudo sobre o SiMaC

Conheça o PBQP-H
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Com o apoio de:


