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1 OBJETIVO 

Este documento estabelece critérios para divulgação e uso da marca do Programa 

Setorial da Qualidade pelas empresas qualificadas. 

2  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 PR 001-RAC Regulamento Avaliação da Conformidade Blocos e Pisos 

 PR 101 Regulamento da ABCP Avaliação da Conformidade de Cimento 

3 REGRAS DE CONCESSÃO E USO – DIREITO E DEVERES 

A empresa qualificada tem o direito de anunciar que foi qualificada dentro do Programa 

Setorial da Qualidade nos produtos aos quais se aplica (Cimento Portland, Blocos de 

concreto para alvenaria e para pavimentação intertravada). 

A empresa qualificada deve tomar o suficiente cuidado para que suas publicações e 

propagandas de sua responsabilidade não induzam o usuário a confundir os produtos 

qualificados com outros produtos que não faça parte deste regulamento. 

A empresa qualificada não deve especificar características ou outros dados nas 

informações ao usuário, que possam induzir os compradores a acreditar que o 

desempenho do produto ou seu uso estão cobertos pelo Programa, quando de fato não 

estão. 

Quando a qualificação, o fabricante irá receber um arquivo digital contendo certificado de 

qualificação, contemplando o nome da fábrica, cidade, produtos e classes os quais foram 

qualificados.. 

 Não é permitido o uso da Marca de Qualificação antes de cumpridas as 

etapas da qualificação e entrega do certificado qualificação do Programa 

Setorial da Qualidade. 

 Não é permitido o uso em produtos para os quais não foi objeto da 

qualificação. 

 A imagem do Programa Setorial da Qualidade não pode ser utilizada nos 
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relatórios de ensaio emitidos pelos laboratórios de fábrica. 

No caso de suspensão da concessão da qualificação, a empresa deve interromper, 

imediatamente, o uso de todo o material que contenha a marca do Programa Setorial da 

Qualidade ou mesmo qualquer referência ele. 

Sempre que houver alguma alteração, a ABCP Certifcadora EGT se encarregará de 

notificar as empresas qualificadas, concedendo um prazo para que a empresa proceda às 

mudanças em seus materiais de divulgação. 

 No caso de uso indevido da imagem ou não atendimento ao especificado no 

regulamento e neste documento, será aplicada penalidade imposta pelo 

regulamento além da ABCP tomar as medidas legais cabíveis. 

Demais documentos relacionados ao Programa serão disponibilizados mediante 

solicitação formal à ABCP Certificadora EGT. 

4  MECANISMOS DE CONTROLE 

O controle da utilização da marca de conformidade dar-se-á através de: 

a) Monitoramentos periódicos em sites de clientes, realizados com critério amostral., 

b) Auditoria de manutenção anual nos clientes 

c) Denúncia realizada por terceira parte 

O procedimento adotado na verificação de uma não conformidade referente à utilização 

indevida da marca de conformidade é: 

a) Encaminhamento de comunicado ao cliente 

b) Avaliação da eficácia do comunicado 

c) Suspensão temporária da certificação 

d) Cancelamento da certificação 
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5  MODELO DO ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO  

5.1 Blocos vazados de concreto e peças para pavimentação (FR005) 

 
 

5.2 Cimento Portland (FR033) 

 


