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A Arine Engenharia, na região do ABC 
Paulista, é mais nova Instalação Auto-
rizada da Abendi para treinamento de 
Acesso por Corda. Multidisciplinar, a 
empresa trabalha no segmento de En-
genharia, oferecendo profissionais es-
pecializados em gerenciamento e super-
visão de projetos, instalações elétricas, 
mecánicas, hidráulicas e pneumáticas; 
e a alpinismo industrial (resgate, ma-
nutenção em geral). A seguir, saiba por 
que vale a pena ter a chancela da Abendi 
no segmento, a partir de uma entrevista 
com o gerente operacional da empresa, 
Magno Arine:

1. Por que ser uma Instalação Autori-
zada Abendi?

A Arine Engenharia, desde sua funda-
ção, prima pela excelência em soluções 
no gerenciamento de serviços, contri-
buindo para o sucesso de nossos clien-
tes e o progresso de nossa sociedade, 
desenvolvendo nosso capital humano, 

Nova IA Abendi

A empresa se uniu à Abendi na busca por mais suporte técnico, profissionalismo e ética

“A capacitação é
fundamental para
conseguir a inserção
profissional desejada,
além de ser a porta de 
entrada para o mundo do 
trabalho. A capacitação 
amplia os horizontes 
profissionais.”
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provendo inovação e melhoria contínua 
no fornecimento de nossos serviços a 
capacitação dos nossos profissionais 
buscando inovações, agilidade, dina-
mismo e qualidade. 

Em parceria com a Abendi, certamen-
te inovaremos, podendo assim ampliar 
nossa atuação em vários segmentos.

Três itens foram decisivos:
• Suporte técnico de alto padrão, rápi-

do e eficiente;
• Profissionalismo;
• Ética.

2. Fale sobre esse processo de trans-
formação?

Esse processo de transformação nos 
deixa entusiasmados, nos levando a no-
vos desafios e provações. Tendo em vis-
ta nosso planejamento estratégico, so-

mos condicionados a competir, em alto 
nível, com nossos adversários; tendo a 
necessidade de ser uma instalação au-
torizada Abendi

  
3. Como conheceu a Abendi?
Iniciamos o nosso projeto, procurando 

uma certificadora que estivesse familia-
rizada à nossa filosofia, excelência e aos 
nossos valores éticos, respeitando o ser 
humano. E na Abendi enxergamos tudo 
isso.

4. O que vai mudar na Arine com essa 
conquista?

O valor agregado às certificações 
Abendi refletirá em novas, importantes 
e inovadoras, parcerias de nível nacional 
e internacional.   

5. Acredita que a certificação profis-

sional é um bom diferencial no mercado 
de trabalho?

Sim!! A capacitação é fundamental 
para conseguir a inserção profissional 
desejada, além de ser a porta de entrada 
para o mundo do trabalho. A capacita-
ção amplia os horizontes profissionais.

6. Conte um pouco sobre a história da 
Arine?

Arine nasceu em maio de 1981, empre-
sa familiar, com bases sólidas nos princí-
pios éticos e responsabilidade técnica e 
social. Criamos soluções inovadoras, inte-
gradas e de relevância ao mundo, nosso 
foco é levar qualidade de vida e oferta de 
oportunidades aos nossos colaboradores 
e parceiros. Com base nesses princípios, 
superamos diariamente, mensalmente e 
anualmente todos obstáculos advindos 
do mundo empresarial. 
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P romover um momento de dis-
cussão voltado à troca de expe-
riências e a definição de ações 

de aperfeiçoamento na atividade de 
Acesso por Corda (AC). Esse foi objetivo 
central do Workshop de Examinadores 
e Instrutores, realizado recentemen-
te na Instalação Autorizada CTNR, em 
Blumenau (SC). ‘’Os temas debatidos 
têm impacto não só nos exames, mas, 
também, na rotina dos profissionais.  De 
forma geral, a intenção é aprimorar as 
técnicas e os padrões operacionais, ga-
rantindo mais segurança no trabalho’’, 
destaca o gerente do Centro de Exames 
de Qualificação (CEQ) da Abendi, Mar-
celo Neris, que, entre outros assuntos, 
palestrou sobre a revisão da ABNT NBR 
15475 e o desempenho da Abendi em 
AC neste ano. Já o examinador da ins-
tituição, Tiago Santos, falou a respeito 
dos procedimentos envolvidos na rotina 
da profissão e das responsabilidades do 
supervisor de Acesso por Corda.

Outro palestrante, o especialista Irivan 
Burda, conduziu a apresentação: ‘’Atuali-
zações das NBRs relacionadas ao traba-
lho em altura: Dispositivos de ancoragem.’’

Fábio Aurélio de Alencar, alpinista in-
dustrial e engenheiro civil e de seguran-
ça no trabalho, acredita que ‘’eventos 
como esses valem a pena por abordar 
assuntos de suma importância às ati-
vidades de acesso por corda, onde são 
trocadas experiências e discutidas tec-
nologias, manobras e novos equipamen-
tos;  contribuindo para o crescimento  
profissional dos participantes.’

Com dois dias de duração, o encontro reu-
niu 18 profissionais e convidados em geral. 

Reciclagem de conhecimentos: mais um 
Workshop de Acesso por Corda
O evento representa uma
oportunidade de conhecer
novos equipamentos e a evolução
das técnicas do segmento

Equipe que participou do workshop

Fábio Aurélio de Alencar, alpinista industrial e
engenheiro civil e de segurança no trabalho, acredita 
que “eventos como esses valem a pena por abordar
assuntos de suma importância às atividades de acesso 
por corda, onde são trocadas experiências e discutidas 
tecnologias, manobras e novos equipamentos; 
contribuindo para o crescimento  profissional dos
participantes.”
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Quem realiza atividade de Acesso por 
Corda?

O Acesso por Corda (AC) com conhe-
cemos hoje teve sua origem nas técnicas 
desenvolvidas nas atividades esportivas 
de montanhismo e espeleologia, e muitos 
profissionais destas atividades esportivas 
também “migraram” para a realização de 
serviços adotando o método de AC.

Embora a percepção de algumas pesso-
as seja de que o AC é desenvolvido para 
esportistas, cada vez mais profissionais de 
distintas especialidades vem agregando 
este método em suas práticas de trabalho. 

Para demostrar esta versatilidade no AC 
foram realizadas entrevistas com alguns 
profissionais que contam um pouco sobre 
suas experiências de trabalho e que sem 
dúvida servem de inspiração para quem 
quer começar no AC.

Este é o caso do profissional Jussan 
Santos, que atuava como líder de pintu-
ra industrial desde 2009 e realizava tra-
balhos em altura com cadeira suspensa 
“balancim”, chegando a pintar estruturas 
industriais de mais de 120 metros de al-
tura. Jussan percebeu o AC como uma for-
ma mais segura e rápida para realização 
destes trabalhos e em 2013 buscou sua 
certificação em AC como nível 1, seguiu 
trabalhando e adquirindo experiência e 
em 2017 foi aprovado como nível 3, atual-
mente trabalha como Supervisor AC-N3.

Outro profissional que viu o AC como 
um complemento para sua carreira foi o 
inspetor de equipamentos Rafael Frutuo-
so dos Santos, que iniciou no ramo indus-
trial como auxiliar técnico de controle da 
qualidade, foi agregando certificações e 
cursos ligados a inspeção em seu currícu-
lo (líquido penetrante, medição de espes-
sura, partículas magnéticas, soldagem e 
ultrassom) e em 2013 foi aprovado como 
AC-N1, utilizando o método como meio 
para as suas inspeções. Em 2019 acaba 
de ser aprovado como AC-N3.

O Técnico em Segurança do Trabalho 
Luiz Eduardo Zanini Silva Lima que desde 
2012 trabalha principalmente com trei-

namentos, também percebeu o AC como 
uma forma de ampliar seu conhecimento. 
Em 2016 fez sua certificação como AC-
N1 e atualmente pretende acumular horas 
para realizar a mudança de nível para N2 
em 2020. Aliando sua experiência como 
Técnico de Segurança do Trabalho e sua 
certificação em AC-N1 Luiz também teve 
a oportunidade de trabalhar em centros 
de treinamento onde participou na imple-
mentação e acompanhamento dos cur-
sos de AC, experiência que considera ter 
agregado muito em sua carreira.

Recentemente foi a vez de Adriano Ma-
tos da Rosa buscar o AC para somar as 
qualificações. Atuando como soldador 
desde 2014, certificou-se em AC no final 
de setembro de 2019 e espera colocar em 
prática logo os conhecimentos e habilida-
des adquiridos na sua formação de N1.

Estes profissionais contam um pouco 
agora sobre suas experiências e visões 
sobre o AC. Logo de início é possível per-
ceber entre as respostas uma unanimida-
de com relação a agilidade e segurança 
atrelada ao método. Rafael comenta que 
“as técnicas de AC aplicadas de maneira 
correta elevam o profissional em um nível 
altíssimo de segurança”, além disso, Jus-
san, que teve bastante experiência com 
cadeira suspensa, relata que a agilidade 
também é um fator de segurança a con-
siderar, comparado com os outros méto-
dos de acesso, pois “expõe o menor tempo 
possíveis os trabalhadores em risco”. Luiz 
argumenta que apesar desta segurança 
e agilidade envolvida, muitas empresas 
desconhecem o método e deixam de uti-
lizar por faltar de conhecimento, mas que 
isto vem melhorando aos poucos, e espera 
que AC se torne cada vez mais popular, e 
que não se restrinja apenas aos grandes 
centros do país. Enquanto isso Adriano 
está na expectativa de conseguir seu pri-
meiro trabalho que envolva o AC, perce-
bendo então sua nova certificação com 
um caminho para novas oportunidades e 

Por: Tiago Santos
Especialista em Proteção Contra Quedas, Acesso 
por Corda e Resgate. (tiago@tsst.com.br)
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em alguns casos esta exigência já é um 
pré-requisito para contratação.

Luiz relembrando sua trajetória identi-
fica que um bom relacionamento com os 
colegas de trabalho pode contribuir para 
o desenvolvimento profissional, além da 
amizade, “atuar de forma comprometida e 
dedicada é um ‘cartão de visitas’ do seu 
trabalho tão importante quanto um currí-
culo,” ressalta.

Para Jussan o AC foi uma mudança em 
sua carreira “abriu meus horizontes, hoje 
tenho curso de inspetor de pintura, téc-
nico em mecânica e acabei de concluir o 
curso de inspeção de equipamentos” de-
mostrando a necessidade de uma forma-
ção continuada para quem quer alavancar 
sua carreira profissional.

Rafael também enfatiza que existem 
desafios na aplicação do AC, que envol-
ve segundo ele o comprometimento de 
empresas e profissionais na realização de 
trabalhos sempre de forma segura. Algu-

mas vezes isto não é observado e a ima-
gem do AC acaba sendo mal vista, acar-
retando numa falta de reconhecimento e 
valorização profissional, este é um aspec-
to que precisa ser melhorado.

Luiz comenta em parte da entrevista 
que na busca de capacitação é funda-
mental procurar empresas e profissionais 
sérios e comprometidos para se ter cer-
teza que as informações e aprendizados 
tenham relação com a realidade do am-
biente de trabalho, “não é uma atividade 
que admite desvios”, enfatizando que não 
basta apenas passar nas provas de certi-
ficação, é preciso ter atitude prevencionis-
ta. Esta também é a análise de Adriano, 
que entende o AC como uma atividade 
que envolve risco com alta gravidade es-
pecialmente no caso de uma queda e por 
isso requer do profissional total atenção 
durante a execução do trabalho.

No decorrer da entrevista, estes profis-
sionais também deixaram dicas para quem 

quer iniciar no AC. Para Rafael: “quem 
deseja iniciar no em AC sugiro que seja 
comprometido com a segurança e tenha 
responsabilidade na execução da técnica”. 

Jussan também deixa um conselho 
“sempre busque e troque informações so-
bre o ramo para estar sempre atualizado”. 
Esta também é a visão de Adriano que 
mesmo iniciando a pouco, já identifica a 
necessidade de se estar atento as novida-
des e exigências do mercado de trabalho.

Essa turma encerra a entrevista com 
uma ótima resposta para a pergunta título 
desta matéria, usando sua própria expe-
riência como um exemplo de superação, 
Jussan finaliza:

“Qualquer um pode realizar atividades 
de AC, até um simples pintor de ‘cadeiri-
nha’ que viu naquele ramo uma atividade 
diferente e que podia lhe dar uma profis-
são futura. Acredito que perseverança e 
atitudes levam qualquer um a qualquer 
lugar que desejar”.

Jussan Santos na preparação de superfície para pintura de 
tanque (Crédito: Acervo pessoal)

Rafael Frutuoso realizando inspeção de refratário em 
chaminé (Crédito: Acervo pessoal)

Luiz Lima na montagem de linha de vida em barragem 
(Crédito: Acervo pessoal)



8 
CordaNews 18 | Outubro, novembro e dezembro de 2019  |  Instalações

Instalações Autorizadas para Acesso  por Corda

A7 Treinamentos & Serviços
 Rio das Ostras (RJ) 

(22) 2764-5546
administrativo@a7br.com

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ) 
(21) 3178-6275

atendimento@altiplanotreinamentos.com.br

CERRO – CT IBEX
Curitiba (PR)

(41) 3093-5877
treinamentos@cerro.eng.br

CT ROPE
Canoas (RS)

(51) 3032-1219
treinamento@gruporope.com

NR Treinamentos
Blumenau (SC)

(47) 3330-8427
daniela@nrtreinamentos.com.br

PRÓ SAFE
Valinhos (SP)

(19) 3929-5183
prosafe@prosafe.srv.br

TASK ACADEMY
Votorantim (SP)
(15) 3034-8000
task@taskbr.com

Saiba tudo sobre Acesso por Corda, acesse: www.abendicorda.com.br.

Clique aqui e solicite um contato do nosso consultor.

ARINE ENGENHARIA
Mauá (ABC Paulista)

(011) 4512-6800
contato@arineorg.com.br

http://www.abendicorda.org.br/corda_news.php
https://forms.rdstation.com.br/profissionais-de-corda-cadastro-de-recertificacao-a2fa71a662f81b76231d-html
http://www.abendicorda.org.br/#certificacao
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