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PBQP-H 
O que é PBQP-H?

O PBQP-H  (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), é 
um instrumento do governo federal que tem como meta organizar o setor da 
construção civil em torno da melhoria da qualidade do habitat e da modernização 
produtiva, através da qualificação de construtoras, mão de obra, fornecedores 
de materiais e serviços, entre outros.

A adesão ao PBQP-H tem como um dos grandes benefícios a 
possibilidade de conquista de financiamento em instituições de 
crédito públicas (como Caixa e Banco do Brasil) e privadas (como 
Santander, Bradesco etc.) e a participação no programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, do governo federal. Esses órgãos têm o PBQP-H  
como pré-requisito para concessão de benefícios.

Quais empresas podem ter o PBQP-H?
Empresas que promovem ou realizam obras, como construtoras, incorporadoras, 
empreiteiras, entre outras.

Como obter o PBQP-H?
Para obtenção do PBQP-H, as empresas devem implementar os requisitos da norma
SiAC, que se divide em dois níveis: Nível B e Nível A. Cada nível atende a uma série de
requisitos da norma, que pode ser adquirida gratuitamente pelo
site: http://www.cidades.gov.br/PBQP-H/index.php.

Anteriormente existia um terceiro nível chamado: Nível de Adesão. Entretanto, com as
mudanças ocorridas na Portaria n° 13 do SiAC este nível foi excluído. A partir de agora, as
empresas que desejarem o certi�cado do PBQP-H só poderão aderir ao programa
obedecendo aos critérios e requisitos dos níveis B e A. 



Nível B
O que é o Nível B? Como obter? 
O Nível B  corresponde a 77%  dos requisitos implementados da norma 
SiAC. Após a implementação a empresa deverá contratar um organismo  
certificador, que realizará a auditoria de certificação a fim de verificar a 
conformidade da empresa em relação aos requisitos normativos.

Quando a empresa deve certificar-se no Nível B?
Quando 

Qual é a validade do Nível B?
O Nível B  tem validade máxima de 3 anos , conforme contrato com o organismo 
certificador, porém anualmente a empresa passa por auditorias de manutenção nas 
quais o certificado é renovado.

Após o período de 3  anos  a  empresa  pode  evoluir seu sistema de gestão para 
o Nível A .



Nível A
O que é o Nível A? Como obter? 
O Nível A corresponde a 100% dos requisitos implementados da norma SiAC. 
Após a implementação a empresa deverá contratar um organismo certificador 
,que realizará a auditoria de certificação a fim de verificar a conformidade da 
empresa em relação aos requisitos normativos.

Quando a empresa deve certificar-se no Nível A?

sem passar pelo Nível B) ou quando o Nível A for um requisito obrigatório do

Qual é a validade do Nível A?
O Nível A tem validade correspondente ao contrato com o organismo 
certificador de 3 anos, porém anualmente a empresa passa por auditorias de 
manutenção nas quais o certificado é renovado. Após 3 anos, o contrato com 
o organismo certificador é renovado.

A empresa que for certificada no Nível A deve sempre se manter neste nível, já 
que é o nível máximo do PBQP-H. 

Dúvidas Frequentes

Quais são as empresas que podem realizar a 
certificação do PBQP-H?
São organismos de avaliação de conformidade, credenciados pelo INMETRO e 
autorizados pela Comissão Nacional. Para saber quais são essas empresas, acesse o 
link: http://www.inmetro.gov.br/organismos/resultado_consulta.asp.



Qual é a diferença entre os Níveis B e A?
A grande diferença é a quantidade de itens obrigatórios da norma SiAC para 
implementação em cada nível.

Quais são os pré-requisitos para a empresa se 
certificar no Nível B ou A?
1. Possuir obra em andamento, pois na auditoria de certificação há necessidade 
de ser comprovado que a empresa já tenha executado 50% dos serviços 
controlados e deve estar executando no dia da auditoria de certificação ¼ dos 
serviços controlados;

2.  Possuir ART (anotação de Responsabilidade Técnica) em nome da empresa 
que está se certificando;

3. Implementar os requisitos do SiAC correspondente ao nível a ser certificado, 
incluindo requisitos legais;

4. Sendo empreiteira, deve ter a responsabilidade da empreitada global da 
obra, e não parcial. Deve possuir ART e contrato registrado em cartório com o 
proprietário da obra.

Quais são os benefícios em se ter o PBQP-H?
Segundo a Secretaria Executiva do SiAC, os maiores benefícios vindos da 
implementação do PBQP-H são:

1. Moradia e infraestrutura urbana de melhor qualidade: a baixa qualidade de 
materiais e obras da construção civil gera habitações e infraestrutura urbana 
inadequadas, comprometendo a qualidade de vida da população, principalmente 
os segmentos de baixa renda. A modernização do setor da construção civil 
gera, portanto, significativo impacto social, ao ampliar o acesso a moradias de 
qualidade e tornar o habitat urbano um ambiente mais sustentável;

2. Redução do custo com melhoria da qualidade: com a redução do desperdício de 
materiais e melhoria na qualificação das empresas construtoras, é possível reduzir 
custos das unidades habitacionais e efetivamente obter melhorias na qualidade. 
Com isso, espera-se que os recursos atualmente empregados nos financiamentos 
habitacionais possam atender a uma parcela maior da população, contribuindo para 
a redução do déficit habitacional;



3. Aumento da produtividade: a implementação dos programas e sistemas da 
qualidade do PBQP-H resulta em significativa melhoria nos processos de produção 
de materiais de construção e na execução de obras. A redução do desperdício, 
dos prazos de execução de obras e do custo global do produto final são também 
consequência de um maior investimento na própria estrutura organizacional e 
gerencial, melhorando as condições e relações de trabalho no setor;

4. Qualificação de recursos humanos: um dos maiores benefícios percebidos pelo 
setor da construção civil com a adoção dos programas e sistemas da qualidade do 
PBQP-H é o envolvimento de seus recursos humanos com a melhoria contínua da 
qualidade. Isso passa pela assimilação da cultura da qualidade por todos os níveis da 
organização, através de programas de treinamento e capacitação.

Além desses benefícios, com o PBQP-H a empresa pode obter:

1. Aprovação dos projetos junto aos agentes financiadores;

2. Participação no programa Minha Casa, Minha Vida; 

3. Habilitar a empresa para participação de licitações municipais e/ou estaduais;

4. Obtenção de benefícios junto ao BNDES.

Segundo a Secretaria Executiva do SiAC, “mais de 3000 empresas estão ativas 
no PBQP-H atualmente”.

No setor privado, a adesão de construtoras ao Sistema de Avaliação da 
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil ( SiAC/
PBQP-H) está se consolidando como fator de diferenciação no mercado. Já 
são aproximadamente 3000 construtoras ativas nos três níveis de avaliação 
do programa. Isso demonstra o alto grau de aceitação e a credibilidade que o 
programa conquistou no segmento de obras e serviços de construção.



TEMPLUM.COM.BR




