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RESUMO DO PROGRAMA
Desde setembro de 2001 vem sendo implantado o Programa Setorial da Qualidade de Argamassas
Colantes, através da ação conjunta do SINAPROCIM – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
de Cimento e do SINPROCIM – Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São
Paulo.
O Programa tem por principal objetivo elaborar mecanismos específicos que garantam que as
argamassas colantes colocadas à disposição dos usuários da construção civil apresentem
desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários e promovendo a isonomia
competitiva entre fabricantes, visando:
 Atingir e manter a qualidade, segundo especificações técnicas dos produtos, em adequação
com as necessidades dos usuários;
 Prover de confiança os participantes do Programa, que a qualidade pretendida está sendo
atingida e mantida;
 Prover de confiança os compradores dos produtos, que a qualidade pretendida está sendo
alcançada;
 Fornecer informações que permitam o combate a não conformidade sistemática.
Atualmente está sendo verificada a conformidade de argamassas colantes para assentamento de
revestimento cerâmico interno (tipo ACI) e interno/externo (tipo ACII), tanto de empresas que
participam como de empresas que não participam do Programa Setorial da Qualidade de
Argamassas Colantes.

INDICADOR DE CONFORMIDADE
O indicador de conformidade é uma medida do volume de produção de argamassas colantes que
está em conformidade com as normas brasileiras.

De acordo com estimativas do setor, em relação ao volume total de argamassas colantes para
assentamento de placas cerâmicas, segundo a ABNT NBR 14081-1:2012 (ou seja, argamassas
colantes ACI, ACII e ACIII), o percentual de argamassas colantes ACI, é igual a 89% do mercado
nacional, já o percentual de argamassas colantes tipo ACII representa 9% do mercado nacional
(Figura 1).

Figura 1 – Percentual dos tipos de argamassas colantes (ACI, ACII e ACIII), segundo a ABNT NBR
14081-1:2012, em relação ao volume total nacional (ref.: março/22)

Considerando este valor, estima-se que 90% do volume total de comercialização das argamassas
colantes ACI refere-se a produtos de empresas participantes, 5% são de marcas de empresas não
participantes acompanhadas pelo Programa e 5% de marcas não avaliadas pelo Programa. Essa
mesma estimativa de distribuição percentual também se aplica às argamassas colantes ACII
(Figura 2).

Figura 2 – Abrangência do Programa em volume nacional de comercialização de argamassas colantes
do tipo ACI e ACII (ref.: março/22)

Apresenta-se na Figura 3, a seguir, a evolução do indicador de conformidade para o setor de
argamassas colantes, que considera o volume de produção de argamassas colantes tipo ACI e
ACII que está em conformidade com as normas brasileiras. Além disso, o cálculo do indicador
considera a conformidade de empresas participantes e não participantes do Programa Setorial da
Qualidade.

Ressalta-se que, no período de análise dos relatórios setoriais nº 44, 45 e 46 os resultados das
argamassas colantes tipo ACII não foram considerados para a qualificação das empresas e para o
cálculo do indicador de conformidade do setor.

Figura 3 – Evolução do indicador de conformidade do setor

O cálculo do indicador de conformidade do setor referente ao período do Relatório Setorial nº 50 é
dado pela seguinte equação:

onde:
IC: Indicador de conformidade do setor = 88,1%
Pp1: % da produção nacional relativo às empresas participantes (ACI) = 90,0%
Pr1: % da produção nacional correspondente às marcas acompanhadas (ACI) = 5,0%
Ppc1: % da produção de empresas participantes em conformidade (ACI) = 91,4%
Prc1: % da produção de marcas acompanhadas em conformidade (ACI) = 58,3%
PpnACI: % da produção nacional relativa à argamassa (ACI) = 89,0%
Pp2: % da produção nacional relativo às empresas participantes (ACII) = 90,0%
Pr2: % da produção nacional correspondente às marcas acompanhadas (ACII) = 5,0%
Ppc2: % produção de empresas participantes em conformidade (ACII) = 97,0%
Prc2: % produção de marcas acompanhadas em conformidade (ACII) = 15,4%
PpnACII: % da produção nacional relativa à argamassa (ACII) = 9,0%

