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Nós, da Anamaco, gostaríamos de
esclarecer sobre a importância do lo-
jista vender produtos qualificados e
sobre nosso papel, enquanto entida-
de de classe, de esclarecer aos nos-
sos associados sobre qual a responsa-
bilidade do varejista neste processo.

Produtos de baixa qualidade cau-
sam danos a você, consumidor. A pa-
dronizaçãodosprodutoscomummíni-
mo de qualidade garante a todos segu-
rançaeconforto.Porexemplo,umaja-
nelaforadenormapodedeixarsuaca-
sa barulhenta, superaquecida, super-
gelada, pode não segurar o vento, po-
de não dar conta da chuva, pode que-
brar e colocar em risco a segurança da
sua família. Enfim, as normas técnicas
vêm para proteger você, consumidor.

Entre os setores envolvidos, desta-
co o trabalho desenvolvido pela
Afeal — Associação Nacional de Fa-
bricantes de Esquadrias de Alumí-
nio, gestora do PSQ — Programa Se-
torial da Qualidade das Esquadrias
de Alumínio. É importante esclare-
cer aos nossos associados o que vem
acontecendo no setor de esquadrias.

A ‘norma mãe’ das esquadrias
ABNT NBR 10.821, revisada e vigente
desde fevereiro de 2011, estabelece
parâmetros de desempenho compro-
vados em câmaras de ensaios que as
esquadrias devem cumprir. Entre

eles, destaca-se a estanqueidade à
água, permeabilidade ao ar, seguran-
ça sob ventos e esforços pelo uso, pa-
ra que assegurem conforto ao consu-
midor, segurança e qualidade míni-
mas de utilização do produto.

Essas informações devem constar
na etiqueta que identifica o produto,
indicando o adequado uso da esqua-
dria em relação à região do país e al-
tura da edificação, por influência
das pressões de ventos, para todas as
dimensões das peças. Portanto,
quando você for comprar produtos
como portas, vitrôs e janelas de alu-
mínio, atente para a etiqueta.

O não cumprimento das normas
técnicas em vigor pelos fabricantes é
crime. É um direito do consumidor a
garantiadequetodososprodutos,tipo-
logiase dimensões comercializados no
país estão em conformidade com as
normastécnicas.Venderprodutosfora
de norma é crime, de acordo com a lei
8078/1990, que estabelece que o lojis-
ta é corresponsável pelo produto. Por
isso, é importante estarmos atentos.

Uma mudança efetiva no quadro
dos produtos fora de norma só aconte-
cerá mesmo quando você, consumi-
dor,estiverconsciente.Porisso,preste
atenção quando for comprar material
deconstrução.Avalieoproduto,procu-
reaetiqueta,busqueumvendedorqua-
lificado para atendê-lo. É a segurança
de sua família que pode estar em risco.

Procure sempre comprar produ-
tos de empresas qualificadas pelo
PSQ. Para ter acesso à relação das em-
presas em conformidade com as nor-
mas, acesse o site da AFEAL (ht-
tp://www.afeal.com.br/) ou do Mi-
nistério das Cidades (www.cidades.
gov.br/pbqp-h), atualizados trimes-
tralmente. Fique atento!

Eles terão como missão atuar com
capacidade transformadora nos seto-
res-chave da sociedade — governos,
empresas e organizações sociais e aca-
dêmicas. Além de motivar o seu grupo
paraqueaceite asmudanças, os líderes
dasustentabilidadeprecisamaindade-
senvolver a expertise de criar um am-
biente de entendimento entre os dife-
rentes setores da sociedade.

Asempresastêmgranderesponsabi-
lidade nesse processo, ou seja, conduzir
omundoparaummodelodedesenvolvi-
mentocapazdemovimentaraatividade
econômica,proporcionaroportunidade
paratodoserecuperaremanteroequilí-
briodosecossistemas.Hoje,aagendado
crescimento econômico continua pre-
ponderandosobreadodesenvolvimen-
tosustentável,comoconsumoeoesgo-
tamentodosrecursosnaturaisemritmo
exponencial. No setor privado, a visão
decurtoprazose mantémemalta,ape-
sardaclarapercepçãodasuainviabilida-
deedaquedanastaxasderetorno.

OeconomistaindianoPavanSukh-
dev disse recentemente que “o cami-
nho para a economia verde está nas
corporações, na mudança no modelo
denegóciosdasgrandesindústrias,co-
moasquedominamossetoresenergé-
tico e petroquímico”.

Uma pesquisa feita em 24 países
pela Ipso confirma a tese de Pavan.

Mais da metade do entrevistados —
63% — acreditam que as empresas
podem conduzir as mudanças no
mundo, enquanto os 37% restantes
depositam suas esperanças nos políti-
cos. No Brasil, 61% confiam no papel
das corporações para implementar
as mudanças.

Baseparaoplanejamentoestratégi-
co de grandes corporações instaladas
no país, o documento Visão Brasil
2050 — construído com a participação
de mais de 400 especialistas e 70 em-
presas e lançado pelo CEBDS na
Rio+20 — é subsídio para a tomada de
decisãodaliderançadosetorempresa-
rial e para o diálogo com os governos e
asociedade.Nessecontexto,alideran-
ça tem papel essencial.

Nesse contexto,aliderançatempa-
pelessencial,defiocondutordestepro-
cesso de mudança para um modelo de
desenvolvimento mais sustentável.
Nospaísesemdesenvolvimentoouain-
da não amadurecidos a importância
destas lideranças se torna ainda maior
em razão, principalmente, de seu po-
tencial de crescimento e da criativida-
dedassoluçõesquecaracterizaaslide-
ranças formadas aqui.

A Universidade de Cambridge per-
cebeu essa demanda e traz para o Bra-
sil,emparceriacomoCEBDS,seupro-
grama de referência na formaçãode li-
deranças, o Programa de Negócios e
Sustentabilidade, que será ministrado
de 25 a 28 de setembro, em São Paulo.
O programa tem formado líderes em-
presariais na Europa e nos EUA e chega
pela primeira vez à América Latina.
Não obstante aos nossos sérios passi-
vosambientaise,sobretudosociais,há
grande expectativa de que poderemos
nos transformar em protagonistas ex-
pressivos da economia verde.

Fique atento à garantia
de qualidade dos produtos

Procuram-se líderes
da sustentabilidade

Uma das principais bandeiras da Anamaco tem sido a quali-
dade dos produtos. Há anos batemos nesta tecla e tentamos
orientar consumidores e varejistas quanto à venda dos pro-
dutos fora de norma. A Anamaco apoia integralmente o tra-
balho realizado pelos PSQs — Programas Setoriais de Quali-
dade, desenvolvido no âmbito do PBQP-H — Programa Brasi-
leiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, cujo princi-
pal objetivo é a melhoria da qualidade e da produtividade na
construção civil, por meio do combate à não conformidade
de produtos, com base nas normas técnicas dos materiais.

A essência da palavra líder permanece a mesma de séculos
atrás. Como no passado, o líder de hoje deve reunir conheci-
mento e capacidade de influenciar grupos sociais para indi-
car o melhor caminho a ser seguido. Contudo, seja no âmbi-
to local, nacional ou global, as atribuições do líder do século
21 são muito mais complexas em função do volume de de-
mandas e de variáveis. Para vencer os obstáculos econômi-
cos, sociais e ambientais nos próximos 40 anos — e atingir
um estágio de sustentabilidade satisfatório na metade deste
século —, precisamos formar líderes.

Produtos de baixa
qualidade causam danos
a você, consumidor.
A padronização dos
produtos com um mínimo
de qualidade garante a
todos segurança e conforto

A agenda do crescimento
prevalece sobre
a do desenvolvimento
sustentável, com o
consumo e o esgotamento
dos recursos naturais
em ritmo exponencial
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Mundo, p. 31.
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