
Certificação Parcus E 

Categoria: Treinamento, Qualificação e Segurança de Mão de  
   Obra na Execução de Instalações 



A Parcus  

É um empresa de soluções para construção civil que utiliza o Design como ciência.  

 

A gestão pelo Design permite à Parcus pesquisar, inovar, elaborar e fabricar produtos 
de altíssima qualidade técnica, funcional e estética. 

 

Atualmente concebe e produz um sistema de canaletas aparentes inovador, destinado 
a soluções para cabeamento estruturado, energia, segurança eletrônica e construção 
civil:  

Sistema ARC Parcus 



Case: Problema encontrado 



Oportunidades 

Aumentar a eficiência e 
operacionalidade dos sistemas 

de infraestrutura de 
telecomunicações e elétrica. 

Abrir um canal de comunicação 
que possa  detectar novos usos e 

necessidades 

Reduzir as falhas nas instalações 
aparentes lançando mão de  

técnicas e práticas de 
treinamento  e capacitação  

Plano de Ação  

Desde 2011, a PARCUS oferece, 
gratuitamente, aos profissionais 
do setor um Programa de 
Treinamento: 

Programa 
de Certificação Parcus  E 



Programa de Certificação Parcus E -  CPE 
 

Objetivos primordiais:  

Orientar os principais conceitos na elaboração de um projeto de infraestrutura de 
cabeamento estruturado, tendo como suporte a correta orientação  das Normas do 
segmento. 
 
Capacitar os profissionais na especificação dos produtos no momento da definição de 
projeto, indicando como aproveitar todas as potencialidades dos mesmos, assim como 
as premissas básicas de um correto projeto, de modo a possibilitar o planejamento, 
coordenação e controle de execução para garantir seu êxito. 
 
Habilitar  o profissional a realizar uma instalação de encaminhamento aparente,  
baseada nas melhores práticas identificadas pela Parcus, demonstrando como obter um 
resultado final excepcional. 



Programa de Certificação Parcus E -  CPE 
 

Implantação:  

Módulo Essencial  - curso presencial  
Inscrição gratuita pelo site da PARCUS 
Agenda, validação de presença, controles  e emissão de certificados  através de ferramenta  
ERP da PARCUS 

 
Módulos Expert e Especialista – avaliação de obras 

Envio de escopo da obra pelo instalador/cliente e agendamento com área técnica da 
PARCUS para vistoria de avaliação. 

Resultado entre 2011 e 2015 : 
 

A PARCUS certificou 2.500 Profissionais!!! 



Alcance acima do previsto:  Parcerias com Instituições de Ensino! 

Senai Suíço Brasileiro – São Paulo - SP 

Aula Prática de Cabeamento Estruturado  



Alcance acima do previsto:  Parcerias com Instituições de Ensino! 

FATEC  - Belo Horizonte - MG 

Senai Areias – Recife - PE 

IFTM – Uberaba – MG 



Competições 
OC  SENAI  2014 - BH – MG 

World Skills   2015 – Anhembi – SP 



Parcus  - único fabricante do ramo de infraestrutura de telecomunicações 
que oferece, totalmente gratuito, um programa de qualificação e 
certificação para instaladores e clientes finais! 


