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Escopo e Estratégias da 
ABRINSTAL

 Planejar, organizar e catalisar ações que visem 
a conformidade e eficiência das instalações

 Desenvolvimento tecnológico e inovação

 Apoio a Normas Técnicas

 Formação e aprimoramento de Recursos Humanos

 Orientação jurídica

 Programas de Avaliação da Conformidade

 Dados estatísticos

 Comunicação



Pauta apresentação

 Para que um sistema de conformidade 
setorial?

 O que é o sistema QUALINSTAL?

 Porque estar envolvido?



Para que um sistema de 

conformidade setorial?

ESTRATÉGIA



Situação das instalações

Não atendimento à normalização aplicável

Desconhecimento dos riscos associados à 
infraestrutura

 Falta de profissionalização na cadeia de 
produção



Questão central

 Como viabilizar ações consistentes e 
permanentes para garantia da conformidade 
e eficiência das instalações nas edificações ?



Pilares do Sistema QUALINSTAL

Fabricantes

Projetistas

Profissionais

(m.o)

Instaladoras

Usuário Final

Projetos 

Pessoas

Unidade 
habitacional segura 
e confiável

Produtos

Serviços

Instalação



O que é o Sistema 

QUALINSTAL?

OPERAÇÃO



Histórico do Qualinstal

 Lançamento do Qualinstal: Setembro/2002

 1º regimento formal do programa: 
Outubro/2003

 Abrinstal assume a gestão: Abril 2006

 Revisões anuais dos requisitos técnicos desde 
2009



Objetivos do Qualinstal

 Garantir o nível de qualidade dos serviços de 
instalação

 Ampliar a competitividade das empresas 
instaladoras

 Aumentar a segurança das instalações e dos 
usuários

 Viabilizar aumento de produtividade da cadeia 
da construção civil predial e de infra estrutura

 Aumentar o mercado das empresas instaladoras 
através de serviços com qualidade



Estrutura Operacional 

Conselho 
Deliberativo 
ABRINSTAL

Comitê 
Técnico

GT Elétrica 
residencial

GT Elétrica 
comercial

GT Elétrica 
industrial

GT 
Hidráulica

GT Gás
GT Prot. 
Incêndio

GT Telecom

Especialidade Técnicas & Mercados

Escopos por especialidade técnica



Estrutura de Conformidade

 Requisitos de Gestão 

 Requisitos Técnicos (referências normativas)

 Avaliação de obras (evidência nos escopos)

 Controle materiais (lista e critérios definidos)

 Controle mão de obra (competências mínimas)

 Controle de projeto (existência) 



P                 D

A                 C

Plan – estrutura de 
critérios técnicos e de 
gestão

Do –
capacitação e 
auditoria das 
empresas 

Check – captação de 
dados e  avaliação da 
situação real do 
mercado

Act – revisão sistemática dos 
critérios e definição de ações 
para adequação do mercado

Funcionamento dos GT’s
Setoriais



ABRINSTAL

CT

GT’s

QUALINSTAL

INSTALADORA

Coordenação

Gestão técnica

OAC

Auditorias

INMETRO

Acreditação

Certificado

EXIGÊNCIA

MERCADO

O Qualinstal – Estrutura 
Certificação



Porque estar envolvido?

CONFIANÇA



Vantagens

 Aumentar o nível de segurança das 
habitações

 Diminuir a quantidade de patologias prediais

 Fomentar aumento de produtividade

 Aumentar a retorno financeiro dos 
envolvidos com a isntalação

 Porque não?



Como participar?

 Participando ativamente dos GT’s

 Formalizando contratação de empresas 
certificadas

 Atuando como canal para identificação de não 
conformidades

 Auxiliando na divulgação dos aspectos de 
conformidade e eficiência das edificações 

 Porque não?



Obrigado!

ABRINSTAL - Associação Brasileira pela 

Conformidade e Eficiência de Instalações

Av. Paulista, 1313 9. andar conj. 905B

Cerqueira César 01311-923 SP

Tel/Fax (11) 3569-6329

www.abrinstal.org.br

www.qualinstal.org.br


