
Novos critérios para a recertificação de 

inspetor de pintura industrial, com

base na norma ABNT NBR 15218:2014

Novos critérios para a recertificação de 

inspetor de pintura industrial, com

base na norma ABNT NBR 15218:2014base na norma ABNT NBR 15218:2014base na norma ABNT NBR 15218:2014

Autor:

Ednilton Alves Pereira 
(Associação Brasileira de Corrosão - ABRACO)

Dez/2014



Introdução

� Processo de certificação:

� Objetivo:

- Esta palestra tem como objetivo apresentar as mudanças ocorridas no
processo de recertificação de Inspetores de Pintura Industrial, de acordo
com os critérios definidos na revisão de 2014 da norma ABNT NBR
15218.

� Processo de certificação:

Análise de 
documentação

Exames de 
qualificação

Manutenção da 
certificação

Recertificação

Certificado

Aprovado



Normas de Referência

� Norma ABRACO 001:

� ABNT NBR ISO/IEC 17024:

- Define os requisitos a serem atendidos por
organismos que realizam a certificação de pessoas.

- Estabelece a sistemática adotada pela Associação
Brasileira de Corrosão - ABRACO para o
funcionamento do SNQC-CP.

� ABNT NBR 15218:

- Esta norma estabelece os critérios e a sistemática
para qualificação e recertificação de Inspetores de
Pintura Industrial.



ABNT NBR ISO/IEC 17024

� O que a norma ABNT NBR ISO/IEC 17024 especifica para  o 
processo de recertificação?

- “a recertificação pelo organismo de certificação deve considerar
pelo menos o seguinte:

a) avaliação no local ;a) avaliação no local ;
b) desenvolvimento profissional;
c) entrevistas estruturadas;
d) confirmação de trabalho satisfatório e registro de experiência

profissional;
e) exames;
f) verificação da capacidade física em relação à competência em

questão.”



Norma ABRACO 001

� Quais os critérios da norma ABRACO 001 para a recert ificação 
de profissionais?

- Antes do vencimento de sua certificação, o profissional deve requerer
a sua recertificação, na qual deve completar com sucesso o processo
por um dos métodos previstos.

NOTA 1 O profissional que solicitar o exame de recertificação antes doNOTA 1 O profissional que solicitar o exame de recertificação antes do
vencimento de sua certificação continuará constando da listagem de
profissionais certificados do SNQC-CP, mesmo após o vencimento de
sua certificação, porém com o status “Em processo de recertificação”.
NOTA 2 O profissional em processo de recertificação, conforme Nota 1,
continuará constando da listagem de profissionais certificados do
SNQC-CP até o término do seu processo de recertificação (aprovação ou
reprovação) ou o prazo máximo de 12 (doze) meses após o vencimento
de sua certificação, no caso, o que ocorrer primeiro.
NOTA 3 O profissional que estiver constando da listagem com a
informação “em processo de recertificação” poderá atuar na ocupação e
nível para a qual está em processo de recertificação.



ABNT NBR 15218 (Revisão)

ITEM NBR 15218:2010 NBR 15218:2014
A manutenção da certificação consiste em três

etapas:

a) etapa 1: o inspetor de pintura industrial deve

enviar anualmente ao OCP o atestado de

acuidade visual conforme disposto em 4.3;

b) etapa 2: antes do término de 30 meses,

contados a partir da data da certificação, o

A manutenção da certificação deve atender

aos seguintes requisitos:

a) a cada 30 meses, contados a partir da data

� O que muda na norma ABNT NBR 15218?

OBS: excluído o item (c) do requisito 4.7

4.7 

(Manutenção

da certificação)

contados a partir da data da certificação, o

profissional deve encaminhar ao OPC cópia da

carteira de trabalho e previdência social ou

contrato de autônomo que comprove a efetiva

prestação de serviços profissionais por um

período de 12 meses, consecutivos ou não,

complementado por declaração da empresa, caso

não seja notificada na carteira de trabalho e

previdência social a função de inspetor de pintura

industrial;

c) etapa 3: antes do término de 60 meses,

contados a partir da data de certificação, o

profissional deve requerer junto ao OCP o exame

de recertificação.

a) a cada 30 meses, contados a partir da data

da certificação, o profissional deve enviar ao

OCP o atestado de acuidade visual conforme

disposto em 4.3;

b) a cada 30 meses, contados a partir da data

da certificação, o profissional deve comprovar

a efetiva prestação de serviços profissionais

por um período de 15 meses, consecutivos ou

não, na função de inspetor de pintura

industrial, mediante documentos exigidos pelo

OCP.



ITEM NBR 15218:2010 NBR 15218:2014
4.8.1 Após o período de validade de sua

certificação, o inspetor de pintura industrial

deve se submeter a exame de recertificação

para aferir a atualização de seus

conhecimentos.

4.8.2 Cabe ao inspetor de pintura industrial

4.8.1 O processo de recertificação deve ser

feito por um dos métodos descritos a seguir:

a) Método A – Crédito estruturado: consiste

na avaliação da atuação e evolução técnica do

profissional. Os requisitos a serem atendidos

para esta modalidade de recertificação são

ABNT NBR 15218 (Revisão)

� O que muda na norma ABNT NBR 15218?

4.8 

(Recertificação)

4.8.2 Cabe ao inspetor de pintura industrial

solicitar o exame de recertificação.

4.8.3 O inspetor de pintura industrial, para ser

recertificado, deve obter um aproveitamento

igual ou superior a 70% no processo de

recertificação .

4.8.4 O inspetor reprovado no exame de

recertificação pode requerer por duas vezes

outro exame, realizando somente as provas em

que não obteve grau satisfatório. O inspetor

reprovado no 2° reexame deve realizar o exame

de qualificação completo.

para esta modalidade de recertificação são

estabelecidos pelo OCP;

b) Método B – Exame de recertificação:

efetuado para aferir a atualização dos

conhecimentos do profissional. O inspetor de

pintura industrial para ser recertifi cado deve

obter um aproveitamento igual ou superior a

70 % no processo de recertificação.

………….

………….

4.8.2 A cada 10 (dez) anos de certificação,

obrigatoriamente, os inspetores de pintura

devem realizar o exame de recertificação pelo

método B.



Processo de Recertificação

� Recertificação:

- Processo que exige a constante atualização do profissional

- O processo de recertificação poderá ser realizado por um dos
seguintes métodos:

I) Método A - Crédito estruturado : consiste na avaliação da atuação eI) Método A - Crédito estruturado : consiste na avaliação da atuação e
evolução técnica do profissional. Os requisitos a serem atendidos para
esta modalidade de recertificação são estabelecidos pelo OPC;

II) Método B - Exame de recertificação: efetuado para aferir a atualização
dos conhecimentos do profissional.

OBS: A cada 10 (dez) anos de certificação, obrigatoriamente, os
inspetores de pintura devem realizar o exame de recertificação pelo
método B.



Exame de Recertificação

� Processo de Recertificação (Método B):

- O exame de recertificação consiste da realização de provas que visam
verificar a atualização dos conhecimentos do profissional certificado.

I. Exame de Recertificação de IPI N1:

- realização de 3 (três) provas práticas de campo escolhidas
aleatoriamente dentre a seguinte relação:

a) PC-01: Inspeção visual de superfícies de aço para pintura ou
repintura;

b) PC-02: Estados iniciais de corrosão e preparo de superfície;
c) PC-04: Medição de espessura;
d) PC-05: Teste de aderência;
e) PC-06: Medição de rugosidade;
f) PC-07: Teste de descontinuidade de película.



Exame de Recertificação

� Processo de Recertificação (Método B):

II. Exame de Recertificação de IPI N2:

- realização das seguintes provas:

a) PO-01: estabelecimento de esquemas de pintura;
b) PO-03: análise de procedimento de execução de pintura .b) PO-03: análise de procedimento de execução de pintura .

Os exames de recertificação podem ser realizados em um dos 2 (dois)
Centros de Exames de Qualificação (CEQ) reconhecidos pelo SNQC-CP
para esta finalidade.

a) CEQ SEQUI-PETROBRAS (São José dos Campos – SP): aplica
exames de recertificação de IPI Níveis 1 e 2

b) CEQ INT (Rio de Janeiro – RJ): habilitado para exames de
recertificação de IPI Nível 1



Crédito Estruturado

� Método de Crédito Estruturado (Método A):

- O crédito estruturado é uma sistemática aplicada como alternativa ao
exame de recertificação que consiste na avaliação da atuação e evolução
técnica do profissional através de pontuação e critérios estabelecidos
pelo Organismo de Certificação de Pessoas - OPC.

- O documento DC-003 define a sistemática a ser adotada para a- O documento DC-003 define a sistemática a ser adotada para a
recertificação de Inspetores de Pintura Industrial através do método de
crédito estruturado.

- Para obter a recertificação, sem
a necessidade da realização de
exame, o profissional deve
comprovar a sua atualização
através do desenvolvimento
contínuo na ocupação e nível
para qual a recertificação é
buscada.



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

- O profissional deverá obter uma pontuação mínima de 70 (setenta)
pontos durante o período de sua certificação para obter sua
recertificação, conforme atividades e pontuações definidas abaixo:



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

1

Atuação comprovada de, no mínimo, 70% do

período da certificação como Inspetor de

Pintura Industrial Nível 1 ou 2

- - 50

- Neste caso, para um período de certificação de 60 meses o profissional
deverá comprovar a atuação como Inspetor por, no mínimo, 42 meses.

- Como comprovar?

i. carteira de trabalho (CTPS) + declaração emitida pela empresa;
ii. contrato de trabalho + declaração ou
iii. contrato social + declaração.



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

1

Atuação comprovada de, no mínimo, 70% do

período da certificação como Inspetor de

Pintura Industrial Nível 1 ou 2

- - 50

(a): Período compreendido entre a data de certificação e a validade da certificação do profissional

- Em que período esta experiência deverá ser comprovada?

- Se para um determinado profissional tivermos:

Data de certificação: 01/12/2010
Validade da certificação: 01/12/2015

- O período de atuação do profissional deve estar compreendido entre
01/12/2010 e 01/12/2015. O mesmo vale para os demais itens.



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

2

Comprovação de atuação como instrutor em

curso de Inspetor de Pintura Industrial Nível

1 ou 2 em entidades de treinamento

reconhecidas pelo OPC

2 pontos por 

curso

ministrado 

4 pontos 20 pontos

- Como comprovar?

i. declaração emitida pela entidade de treinamento reconhecida com
as informações referentes ao(s) treinamento(s) dado(s)

reconhecidas pelo OPC
ministrado 



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

3
Atuação como auditor em auditorias de

processo na área de pintura industrial

2,5 pontos

por atividade
5 pontos 25 pontos

- Este item se refere principalmente com a atuação do profissional como
especialista em auditorias de processos na área de pintura industrial

- Como comprovar?

i. cópia autenticada do relatório de auditoria realizada, onde deverá
estar especificada a participação do profissional como auditor /
especialista



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

4
Obtenção de resultado satisfatório em

avaliação de verificação de desempenho
25 pontos - 25 pontos

- Verificação de desempenho: sistemática que consiste na verificação,
por meio de evidências objetivas, do exercício adequado das atividades
para qual o profissional está certificado.

- Esta avaliação deve ser realizada pelo OPC (ABRACO) e visa constatar
a conformidade de atuação do profissional em relação a itens, tais como:
execução de atividades de acordo com os procedimentos e normas
aplicáveis; comportamento ético; aplicação adequada dos critérios de
aceitação e rejeição; execução de atividade para a ocupação e nível na
qual está certificado.



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

4
Obtenção de resultado satisfatório em

avaliação de verificação de desempenho
25 pontos - 25 pontos

- Como comprovar?

i. cópia de documento que evidencie o resultado da avaliação



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

5 (b)
Participação em congressos, seminários ou

workshops na área de pintura industrial

10 pontos

por evento
10 pontos 20 pontos

(b): as atividades descritas nos itens 5 e 6 não são cumulativas para o mesmo evento .

- Neste caso, os eventos devem estar relacionados com a área de Pintura
Industrial, de modo que possa contribuir na atualização dos
profissionais

- Como comprovar?

i. cópia autenticada de certificado de participação no evento, emitido
pela instituição organizadora

(b): as atividades descritas nos itens 5 e 6 não são cumulativas para o mesmo evento .



Crédito Estruturado

� Sistemática do Crédito Estruturado (Método A):

ITEM ATIVIDADE
PONTUAÇÃO 

POR
ATIVIDADE 

MÁXIMO DE
PONTOS
POR ANO 

MÁX. PONTOS
NO PERÍODO

DE CERTIFIC. (a) 

6 (b)

Apresentação de trabalho técnico ou

palestras em congressos, seminários ou

workshops relacionados com a área de

pintura industrial

12,5 pontos

por trabalho

ou palestra

apresentada

12,5 pontos 25 pontos

- Em relação aos itens 5 e 6, o profissional não poderá solicitar a
pontuação destes itens em um mesmo evento.

- Como comprovar?

i. cópia autenticada de certificado de apresentação de trabalho
técnico em evento, emitido pela instituição organizadora

pintura industrial apresentada

(b): as atividades descritas nos itens 5 e 6 não são cumulativas para o mesmo evento.



Como solicitar?

� Solicitação da recertificação pelo crédito estrutura do:

- O profissional certificado pelo SNQC-CP deve encaminhar ao Setor de Certificação da
ABRACO a seguinte documentação:

a) formulário de solicitação de recertificação pelo método de crédito estruturado;
b) atestado de acuidade visual;
c) código de conduta e ética do SNQC-CP;
d) termo de responsabilidade;
e) 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes;
f) documentação que comprove a atualização do profissional .f) documentação que comprove a atualização do profissional .



Exemplos de pontuação

I
T
E
M

ATIVIDADE

PONTUAÇÃO 
SOLICIT. 

DURANTE O 
PERÍODO DE 

CERTIFICAÇÃO 

1

Atuação comprovada de, no mínimo, 70%

do período da certificação como Inspetor

de Pintura Industrial Nível 1 ou 2

50

2

Comprovação de atuação como instrutor

em curso de Inspetor de Pintura Industrial

Nível 1 ou 2 em entidades de treinamento

reconhecidas pelo OPC

-

I
T
E
M

ATIVIDADE

PONTUAÇÃO 
SOLICIT. 

DURANTE O 
PERÍODO DE 

CERTIFICAÇÃO 

1

Atuação comprovada de, no mínimo, 70%

do período da certificação como Inspetor

de Pintura Industrial Nível 1 ou 2

50

Comprovação de atuação como instrutor

3
Atuação como auditor em auditorias de

processo na área de pintura industrial
2,5

4
Obtenção de resultado satisfatório em

avaliação de verificação de desempenho
-

5 

(b)

Participação em congressos, seminários ou

workshops na área de pintura industrial
10

6 

(b)

Apresentação de trabalho técnico ou

palestras em congressos, seminários ou

workshops relacionados com a área de

pintura industrial

12,5

7 TOTAL 75

2

Comprovação de atuação como instrutor

em curso de Inspetor de Pintura Industrial

Nível 1 ou 2 em entidades de treinamento

reconhecidas pelo OPC

-

3
Atuação como auditor em auditorias de

processo na área de pintura industrial
-

4
Obtenção de resultado satisfatório em

avaliação de verificação de desempenho
-

5 

(b)

Participação em congressos, seminários ou

workshops na área de pintura industrial
20

6 

(b)

Apresentação de trabalho técnico ou

palestras em congressos, seminários ou

workshops relacionados com a área de

pintura industrial

-

7 TOTAL 70

OBS: Caso o profissional não atinja com êxito a
pontuação mínima exigida, este obrigatoriamente deverá
submeter-se aos exames de recertificação do SNQC-CP.



Outras Informações

� Critérios para a utilização do crédito estruturado:

- Norma ABNT NBR 15218:2014 (4 a edição) válida a partir de 11/08/2014

- O profissional que realizar sua recertificação pelo método de crédito
estruturado, obrigatoriamente deverá realizar o exame de recertificação
em sua próxima recertificação.

- Se para um determinado profissional tivermos:

Data de certificação: 01/12/2010
Validade da certificação: 01/12/2015

Opção A:
2015 - crédito estruturado;
2020 - obrigatoriamente deverá realizar os exames de recertificação.

Opção B:
2015 - exames de recertificação;
2020 - poderá utilizar o crédito estruturado ou realizar os exames.
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