
PSQ de Portas e Janelas de Alumínio garante qualidade ao consumidor 
 
Mantido pela Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (AFEAL) e pela 
Associação Brasileira de Alumínio (ABAL), programa setorial de qualidade abrange todo o setor 
e combate os produtos fora dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 
Janelas e portas de alumínio não são todas iguais. E não se trata de estilo ou design. Estamos 
falando de qualidade. Como ter certeza de que a janela que estou comprando para a reforma 
da minha casa vai isolar com eficiência o barulho da rua? E como saber se a construtura da  
qual acabo de adquirir um apartamento usou uma esquadria que não vai emperrar com pouco 
tempo de uso ou vazar num dia de chuva forte. 
 
Com a finalidade de garantir ao consumidor um produto de qualidade testada e em conformi-
dade com os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (AFEAL), em parceria com a Associação 
Brasileira do Alumínio (ABAL), criou Programa Setorial de Qualidade de Portas e Janelas de 
Correr de Alumínio. 
 
Ativo desde 2017, ele compõe o grupo de 23 Programas Setoriais de Qualidade (PSQs) em 
operação no mercado, com relatórios publicados no site do Ministério de Desenvolvimento Re-
gional. Os PSQs avaliam a conformidade dos produtos do setor da construção civil e estão di-
retamente relacionados ao PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no 
Habitat, do Governo Federal.  
 
O PSQ de Portas e Janelas de Alumínio combate a não conformidade das esquadrias em todo 
o país, evitando que o consumidor leve para casa um produto de qualidade  duvidosa. O fato 
de ser mantido por duas entidades, a AFEAL e a ABAL, garante o envolvimento de toda a ca-
deia produtiva do setor – dos produtores às empresas usuárias do alumínio –, o que confere ao 
Programa maior abrangência e efetividade. 
 
Com efeito, todos os elos envolvidos na produção de portas e janelas de alumínio fazem parte 
do Programa Setorial da Qualidade e passam por processo de qualificação individualmente. 
Todos estão comprometidos em oferecer ao mercado um produto de qualidade, garantindo 
segurança e conforto aos usuários. A responsabilidade é dividida entre todos e o sucesso 
também: 
 
- Extrusoras; 
- Sistemistas; 
- Beneficiadores de perfil; 
- Fabricantes de componentes; 
- Fabricantes de portas e janelas; 
 
O Programa Setorial de Qualidade de Portas e Janelas de Alumínio já publicou a 5ª relação de 
fabricantes participantes do programa que, pela primeira vez, trouxe também a lista de não 



conformes do mercado. Os relatórios são trimestrais. Também já está no ar a 7ª lista de siste-
mas homologados pelo programa. 
 
 
 
A tabela de fabricantes de esquadrias de alumínio qualificados é uma importante referência 
para as construtoras, indústria, varejo e consumidor final que, pois aponta as empresas que 
efetivamente se preocupam com a qualidade dos produtos que colocam no mercado. 
 
A Tesis – Tecnologia e Qualidade em Sistemas de Engenharia é a empresa responsável por 
avaliar a conformidade das esquadrias, de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). No mercado desde 1989, é acreditada pelo Inmetro para atuar em 
15 Programas Setoriais da Qualidade no âmbito do PBQP-H. 
 
Para saber mais sobre o Programa Setorial de Qualidade de Portas e Janelas de Alumínio, 
visite o site www.psqaluminio.com.br.  
 
 
 
Sobre a ABAL 
Fórum legítimo do setor, desde 1970, a Associação Brasileira do Alumínio defende os interes-
ses das empresas que atuam diretamente ou dependem da indústria de alumínio. A entidade 
representa o setor junto ao governo e à sociedade, além de participar de fóruns e eventos rela-
cionados ao negócio de seus associados. Além disso, mantêm parcerias com federações e 
outras associações para ampliar o diálogo com toda a cadeia produtiva. Disseminadora de co-
nhecimento, a ABAL responde pela elaboração de normas técnicas para a cadeia de processos 
e produtos do alumínio, e contribui com a qualificação profissional por meio de cursos, pales-
tras e seminários em diversas áreas. A missão da entidade é tornar a indústria do alumínio 
mais sólida, forte e competitiva. www.abal.org.br  
 
Sobre a AFEAL 
A AFEAL – Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio – é uma entidade 
de classe, fundada em 1983, com intensos trabalhos de valorização da cultura da qualidade 
das esquadrias de alumínio. Participam da AFEAL fabricantes de esquadrias especiais e pa-
dronizadas, sistemistas e revendas; produtores de acessórios e componentes, silicones e fitas, 
elastômeros e vedantes, parafusos e fixadores, alumínio composto e chapas, anodização e 
pintura, sistemas informatizados, máquinas e equipamentos, manutenção e vidros. Para saber 
mais, visite nosso site www.afeal.com.br .  
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