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RESUMO DO PROGRAMA
O Programa Setorial da Qualidade tem por principal objetivo elaborar mecanismos específicos que
garantam que os pisos laminados comercializados no Brasil apresentem desempenho satisfatório,
atendendo às necessidades dos usuários e não prejudicando a isonomia competitiva entre
fabricantes.
É fundamental que os pisos laminados melamínicos de alta resistência comercializados no país
atendam aos requisitos mínimos de desempenho, cujo processo de fabricação não degrade as
florestas, utilizem matérias-primas que não sejam agressivas para o meio ambiente, etc. A
comercialização de pisos laminados que não atendam a essas demandas prejudica completamente
a isonomia competitiva do setor, macula a imagem dos pisos laminados melamínicos junto aos
usuários da construção civil e contraria os interesses de toda a sociedade brasileira.
Com a implementação do Programa Setorial pretende-se realizar sistematicamente a verificação do
desempenho dos pisos laminados comercializados no Brasil, combater a não conformidade
sistemática às normas técnicas, bem como analisar se as normas brasileiras existentes do produto
discriminam objetivamente os requisitos necessários para o bom desempenho dos pisos
laminados.
Ressalta-se que, no período de outubro/20 a janeiro/21, foi realizado o Diagnóstico Setorial dos
pisos laminados vinílicos fornecidos em réguas e compostos por materiais à base de PVC. Os
resultados obtidos pelos referidos produtos, entretanto, ainda não estão sendo considerados para a
qualificação das empresas no âmbito do Programa Setorial da Qualidade.

INDICADOR DE CONFORMIDADE
O indicador de conformidade é uma medida do volume de comercialização de pisos laminados
melamínicos de classes de abrasão AC2, AC3 e AC4 que está em conformidade com as normas
brasileiras.
O cálculo do indicador de conformidade é realizado com base no seguinte modelo matemático:

onde:
IC: Indicador de conformidade do setor;
Pp: % da produção nacional relativo às empresas PARTICIPANTES;
Pr: % da produção nacional correspondente às marcas ACOMPANHADAS;
Ppc: % produção de empresas PARTICIPANTES em conformidade;
Prc: % produção de marcas ACOMPANHADAS em conformidade.

O indicador de conformidade do setor neste trimestre foi de 98,6%.
A Figura 1 apresenta a evolução do indicador de conformidade do setor de pisos laminados
melamínicos de classes de abrasão AC2, AC3 e AC4.

Figura 1 – Evolução do indicador de conformidade do setor de pisos laminados melamínicos

