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N o ano de 2006, 

o IBRACON 

deu início nas 

atividades de certificação 

de pessoal, com foco a 

atender a demanda na 

cadeia da construção civil, 

que estava em busca de 

profissionais treinados e 

certificados na área de 

tecnologia do concreto em 

nosso país, especificamente 

para desempenhar funções 

na área de controle tecnológico do concreto.

Acreditado pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia) até 2017, o programa 

certificou no período 308 profissionais, sendo 130 

tecnologistas, 56 laboratoristas, 14 auxiliares e 108 

inspetores, em vários estados brasileiros, além de 

recertificar 157 profissionais.

Em 2019, a Direção de Certificação de Pessoal do 

IBRACON firmou o convênio administrativo com a 

GLOBAL PCS, proporcionando grandes melhorias nos 

processos administrativos do programa de certificação, 

vindo a proporcionar aos candidatos maior segurança 

e transparência aos exames realizados, sendo que as 

atividades da GLOBAL são demandadas pelo NQCP 

(Núcleo de Qualificação e Certificação de Pessoal) 

juntamente com os Conselheiros.

Com as novas atualizações que estão sendo realizadas 

e criadas no Programa, estamos aumentando as áreas 

de atuação, atualmente com certificações nas áreas de 

Tecnologia do Concreto, Pavimento Rígido e Inspeção em 

Estruturas de Concreto (com ênfase em OAE – Obras de 

Artes Especiais).

Uma das grandes preocupações do NQCP é podermos 

reduzir custos para os candidatos e com isso podermos 

levar certificações ao maior número de profissionais 

possíveis, para isso, trabalhamos no ano de 2022 com 

foco na qualificação de novos laboratórios para realização 

de exames práticos em tecnologia do concreto, onde 

atualmente contamos com a colaboração dos laboratórios: 

ALPHAGEOS (São Paulo), QUALIFY (Santa Catarina), 

SENAI-GO (Goiás) e TECOMAT (Pernambuco). Com o 

convênio da GLOBAL, possibilitamos aos candidatos 

a realização de exames online ao vivo que podem 

ser realizados sem custos adicionais de viagens ou 

hospedagem possibilitando grandes reduções de custos 

aos candidatos.

Atuar na Direção de Certificação de Pessoal é, sem 

dúvida, uma grande responsabilidade para com a cadeia 

da construção civil do nosso país, por isso estamos 

sempre trabalhando fortemente para ampliarmos e 

inovarmos nossos processos de exames e certificações, 

com maior amplitude em nossos serviços, podendo 

proporcionar a oportunidade de qualificação e 

certificação de profissionais.  
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