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Núcleo de 
qualificação
e certificação 
profissional 
em ação

Desde que foi criado pelo Ibracon em 
2006, com o objetivo de aprimorar e qualificar 
a mão de obra atuante na cadeia produtiva 
do concreto, o NQCP-IBRACON – Núcleo de 
Qualificação e Certificação de Pessoas já obteve 
significativos avanços, sendo atualmente o 
único organismo certificador de pessoas da 
construção civil acreditado junto ao INMETRO. 

 A busca pela qualificação e 
aprimoramento contínuo da mão de obra é 
uma antiga aspiração do Ibracon, cuja visão 
de valorização do ser humano em prol da 
sociedade era discutida há décadas em  
nossa entidade.

Entretanto, somente em 2006, na 
gestão do Prof. Paulo Helene, foram dados os 
primeiros passos concretos para transformar 
estes sonhos em realidade, com a alteração 
do estatuto, possibilitando assim a criação do 
NQCP-IBRACON, o que efetivamente ocorreu 
naquele ano.

Atualmente, o NQCP possui uma 
estrutura autônoma em relação ao Ibracon, 
com regulamento próprio, compreendendo 
as Gerências Administrativas, Técnicas e de 
Qualidade, abrigando ainda um Conselho de 
Certificação, onde são debatidas e definidas 
as diretrizes que norteiam todo o processo de 
Certificação, e também os Comitês Setoriais, 
formados por profissionais de renome no 
meio técnico, que estabelecem competências, 
definem a grade curricular e os requisitos a 
serem atendidos pela mão de obra que anseia 
por esta qualificação.

Em uma primeira etapa, este programa 
está voltado aos profissionais responsáveis 
pela execução das atividades de controle de 

qualidade relativas 
ao concreto e 
seus componentes. 
Esta priorização foi 
definida em função das 
necessidades da Cadeia 
Produtiva da Construção 
Civil, que sempre ansiou por 
uma maior confiabilidade nos 
controles de qualidade, com 
conseqüente melhoria nos processos e redução 
de desperdícios.

A primeira turma de laboratoristas foi 
qualificada durante o último mês de julho e, 
face a crescente demanda, empreendeu-se 
convênios com novos CEQs (Centros de Exames 
de Qualificação) não só no município de São 
Paulo , mas também em outras cidades e 
capitais, tais como São José dos Campos, Recife, 
etc... Esta tendência de espraiar a atividade de 
qualificação da mão de obra para outras regiões 
brasileiras atende também uma expectativa do 
mercado, que entende que a qualificação da 
mão de obra não deva ter um caráter elitista, 
mas sim aberto e democrático a todos. 

A consolidação desta primeira etapa do 
processo, que culminou com a assinatura do 
convênio entre o NQCP-IBRACON e a Petrobrás 
durante o Congresso ocorrido em Curitiba no 
último mês de outubro/09, fazendo com que os 
profissionais desta empresa sejam doravante 
Certificados pelo NQCP, nos dá a tranqüilidade 
e o suporte necessário a iniciar a formatação 
dos Comitês Setoriais de outras áreas onde 
é imprescindível a formação contínua e 
qualificação de mão de obra para a Construção 
Civil, tais como: inspetores de estruturas de 
concreto, construção industrializada, etc.....

Entendo que o caminho é longo 
e penoso, com mudanças em culturas e 
paradigmas, mas tenham a certeza que o NQCP-
IBRACON saberá trilhá-lo para atingir a tão 
sonhada meta que sempre o norteou

Qualificação Profissional – Hoje e Sempre!!!!
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Diretor de Certificação
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