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C 
iente da dificuldade de compro-
vação de atividade nos tempos 
atuais, que ainda estamos numa 

recessão com uma grande contração no 
mercado, a Abendi emitiu um documen-
to (DC-065) que define novas formas para 
realizar a renovação das certificações de 
Inspeção de Fabricação. Por mais que se 
note um leve aquecimento nas contra-
tações de Inspetores de Fabricação, ain-
da não é suficiente para absorver toda a 
mão de obra qualificada de diversas mo-
dalidades certificados pelo SNQC que es-
tão disponíveis. 

Além da rotina estabelecida na norma 
Abendi para IF, foram disponibilizadas 
quatro alternativas para renovação de cer-
tificação. Participação para inspetores ní-
veis 1 e 2 ou preparação de treinamentos 
para inspetores nível 2 como rota 1; rota 
2 - documentos de inspeção de outros ra-
mos de atividades; rota 3, declaração de 
atividade pela empresa empregadora no 
período vigente da certificação e relató-
rios simulados somente para inspetores 
nível 1, que será denominada “rota 4”.

Novas formas de realizar a renovação em IF

Então não perca mais tempo e faça agora a sua renovação. Envie sua documentação por email:
documentos_recertificacao@abendi.org.br ou para o endereço: Avenida Onze de Junho, 1317 - Vila Clementino - 
São Paulo/SP. Mais informações: (11) 5586.3181, das 09h às 17h.

Com o objetivo de fornecer alternativas 
para que os inspetores que estão sem ati-
vidade pudessem renovar sua certifica-
ção, o Bureau de Certificação emitiu este 
documento permitindo que muitos dos 
inspetores, que estão fora do mercado de 
trabalho ou que estão trabalhando em 
outros segmentos industriais, pudessem 
manter suas certificações. O mercado 
tende a melhorar, ajudando os inspetores 
a se manterem viáveis para o mercado e 
vai ajudar ao mercado contratante de 
inspeção de fabricação também, no pri-
meiro aquecimento significativo, se essas 
concessões não fossem feitas, o mercado 
ressentiria da falta de mão de obra qua-
lificada e certificada para atender a nova 
demanda e isso não pode acontecer, não 
podemos perder esse capital intelectual.

A inspeção é uma das últimas etapas 
produtivas de um projeto, mas precisa-
mos estar presentes, dispostos e viáveis 
para a continuidade de tantos empreen-
dimentos que foram interrompidos e de 
novos projetos que estão por vir com tan-
tas empresas de fora chegando ou se re- DQC

No artigo abaixo, Arley Gonzalis, gerente de operações da 
Intertek, uma empresa multinacional de inspeção e outros 
serviços, avalia como DC-065 auxilia o segmento

estabelecendo aqui no Brasil. A emprega-
bilidade se dá para os mais capacitados e 
isso inclui aqueles que estão certificados 
pelo sistema vigente. Não perca a opor-
tunidade, não deixe de ser viável, a ma-
nutenção da certificação pode e vai abrir 
muitas alternativas de trabalho.
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P 
rofissionais certificados partici-
param, em novembro, no Senai 
Centro de Tecnologia de Solda do 

Rio de Janeiro, do evento que encerrou o 
ciclo 2018 de encontros de profissionais; 
realizados, ao longo do ano, nos estados 
de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. 
Lembrando que essas discussões têm o 
objetivo de divulgar o plano de ação da 

Reuniões entre Abendi e
profissionais certificados

Abendi voltado aos profissionais de ins-
peção, promover a troca de informações 
e, principalmente, ouvir sugestões. Na 
ocasião, o gerente do Centro de Exames 
de Qualificação (CEQ) da Abendi, Marcelo 
Neris, Nível 3 da área de Certificação, re-
presentou a entidade.

Um mês antes, durante a 13ª edição do 
Encontro Regional de END e Inspeção e 

Inspeção, em Salvador (BA), foi realizada 
a sétima reunião de profissionais certifi-
cados. Naquele momento, o gerente de 
certificação da Abendi, Maurício Balla-
rine, mediou os debates. ‘’Conversamos 
sobre todos os itens do Plano de Ação, 
com destaque à valorização e promoção 
da exigência do profissional certificado. ’’ 
Confira, na sequência, a pauta completa:
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• CEQ Angra dos Reis (RJ) - Avenida Antonio Bertholdo da Silva Jordão 8441 Ponta Leste Angra dos Reis – RJ
• CEQ Contagem (MG) - Via Sócrates Mariani Bittencourt, 711 – Cinco
• CEQ Salvador (BA) - Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã - Laboratório: CIMATEC II, 2º Nível, à direita ao sair do elevador.
• CEQ Saneamento Básico (SP)- Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros
• CEQ São José dos Campos (SP)- Rod. Presidente Dutra, km 143 - Vista Verde - São José dos Campos - SP
• CEQ São Paulo (SP) -  Av. Onze de Junho, 1.300 - Vila Clementino
• CEQ Rio de Janeiro (RJ) - Rua São Francisco Xavier, 601 - Maracanã

 Exames e Instalações Autorizadas

Conheça as instalações autorizadas para Acesso por Corda

• A7 Treinamento & Serviços - Rio de Janeiro (RJ)  - (22) 2764-5546 - administrativo@a7br.com
• ALTIPLANO – Rio de Janeiro (RJ) – (21) 3178-0275  - atendimento@altiplanotreinamentos.com.br
• CERRO - CT IBEX -  Curitiba/PR - (41) 3093-5877 - treinamentos@cerro.eng.br
• NR TREINAMENTOS - Blumenau (SC) - (47) 3330-8427 - daniela@nrtreinamentos.com.br
• PRO SAFE - Valinhos (SP) -  (19) 3929-5183 - prosafe@prosafe.srv.br
• CT ROPE- Canoas (RS) - (51) 3032-1219 - treinamento@ropemb.com.br
• TASK ACADEMY -  Votorantim (SP) - (15) 3034-8000 - task@taskbr.com

w Saiba tudo sobre Acesso por Corda, acesse: www.abendicorda.com.br
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Chegando 
ao topo cedo

A 
certificação profissional traz 
confiabilidade ao trabalho, valo-
rização à mão de obra e amplia 

as perspectivas em termos de segurança, 
qualidade e produtividade industrial. Ao 
conquistar seis certificações como Nível 
3, Mariana Marchiori Franco, engenheira 
de equipamentos do Centro de Pesquisas 
da Petrobras (Cenpes), conhece bem essa 
realidade, aos 31 anos. A seguir, saiba um 
pouco sobre a trajetória profissional des-
sa jovem especialista.

1. Explique a sua formação como pro-
fissional certificada.

Sou engenheira mecânica e trabalho na 
Petrobras desde janeiro de 2010 como 
engenheira de equipamentos. Depois de 
ganhar experiência em algumas gerên-
cias no Rio de Janeiro, pedi transferência 
para São José dos Campos, em São Paulo, 
em 2014, e comecei a trabalhar no setor 
de certificação, qualificação e inspeção, o 
SEQUI. Por ser um setor voltado à certifi-
cação de pessoas, precisei buscar minhas 
próprias certificações, para, então, atuar 
como examinadora, suprindo um déficit 
de examinadores deixado pela crise eco-
nômica que se instalou. Comecei com-
pondo a equipe de ultrassom, mas logo 
senti a necessidade de ampliar meus 
conhecimentos, aprofundando-me em 
outros ensaios não destrutivos mais de-
mandados pela indústria. Enxerguei em 
cada oportunidade de curso que se apre-
sentava uma forma de reconhecimento 
e remuneração indireta, pois, além de 
melhorar o meu currículo, inseria-me em 
um seleto grupo técnico. Dessa forma, 
após muita dedicação, estudos em mo-
mentos de folga e um grande esforço foi 
possível adquirir conhecimento em tem-
po muito menor que o habitual. Após as 
certificações de níveis 1 e 2 em ensaio ra-

diográfico, ultrassom, partículas magné-
ticas, líquido penetrante e ensaio visual 
de soldagem, obtive o nível 3 em todas 
essas modalidades mencionadas, além 
de potencial eletroquímico, do setor su-
baquático, totalizando seis certificações 
de nível 3, algo extremamente raro de se 
encontrar no mercado. Ainda atuo como 
examinadora de máquinas estacionárias 
e de medição de espessura e partículas 
magnéticas para o setor subaquático. 

2. Por que buscou a certificação profis-
sional da Abendi?

A Abendi, por muito tempo, foi o único 
organismo certificador do país, absorveu 
muitas certificações criadas pela Petro-
bras e manteve um convênio de parceria 
que me possibilitou obter qualificação 
gratuitamente. Em contrapartida, atuo 
em nome da Abendi como examinadora 
das modalidades para as quais sou certi-
ficada.
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3. Como essa formação influenciou a 
sua carreira?

Antes de trabalhar com ensaios não 
destrutivos, atuei desenvolvendo a in-
dústria nacional para atender exigências 
de conteúdo local. Também tive experi-
ência com marketing e comercialização, 
fazendo projeções de vendas de pro-
peno, asfalto e coque. Acompanhei de-
mandas de comércio exterior de etanol 
e, por fim, presenciei o desenvolvimento 
de ferramenta para o leilão de biodiesel. 
A minha carreira mudou completamen-
te quando ingressei na área de inspeção. 
Minha atuação profissional passou a ser 
mais técnica e voltou a se aproximar da 
minha área de formação (Engenharia 
Mecânica). Além das atribuições que 
cada nível e modalidade de certificação 
me permitem atuar, a certificação traz 
um reconhecimento intangível. Uma 
opinião dada por alguém certificado é 
mais respeitada.

4. Fale sobre o trabalho atual?
Na reestruturação que a Petrobras so-

freu, o SEQUI foi incorporado ao Cen-
tro de Pesquisas e Desenvolvimento 
(CENPES) e o trabalho de assessoramen-
to técnico e aplicação de provas de cer-
tificação foi perdendo espaço para uma 
atuação mais voltada a projetos. O co-
nhecimento advindo das certificações e 
do acompanhamento de campo é muito 
importante para que sejam propostos 
temas de pesquisa que se configurem 
em ganho para a empresa, tanto no âm-
bito tecnológico, quanto em segurança, 
meio ambiente e saúde.

5. Cite alguns trabalhos inusitados ou 
recorde alguma situação que você só 
vivenciou por ter certificação profissio-
nal?

Apesar do grande esforço em man-
ter um ambiente tranquilo e contornar 
eventuais imprevistos, durante aplica-
ções de provas ou auditorias de proces-
so, o examinado pode vir a sentir ansie-
dade ou nervosismo e acaba cometendo 
erros que chegam a ser engraçados. A 
despeito de expor qualquer pessoa, cer-

tos erros precisam ser trabalhados para 
terem suas causas mitigadas, ou então, 
para que seja dada a devida abrangên-
cia e se evitar se problemas advindos de 
procedimentos equivocados. É impor-
tante salientar que o inspetor tem res-
ponsabilidade sobre a integridade do 
equipamento que está avaliando e, por 
isso, este é um profissional bem-remu-
nerado, mas extremamente fiscalizado.

6. Em tempos de retração econômica, 
a certificação profissional fez diferença 
no sentido de manter-se empregada?

No meu caso, sou concursada e a cer-
tificação apenas mudou minha área de 
atuação, não apresentando impactos so-
bre remuneração ou estabilidade. Mas, 
falando de uma forma genérica, muitas 
vezes a certificação é um requisito con-
tratual. Um empregador facilmente es-
colheria um profissional que já possui a 
certificação e experiência que ele neces-
sita em detrimento de outro para o qual 
teria que investir em capacitação. Além 

disso, ela é reconhecida internacional-
mente e aumenta a empregabilidade 
tanto no Brasil quanto no exterior. 

7. Já sofreu algum tipo de preconcei-
to por ser mulher numa área composta 
por maioria masculina?

Desde que comecei a cursar engenha-
ria mecânica escuto que deveria fazer 
corte e costura, bordado e crochê, que 
não tenho capacidade, que isso não é 
para mim e sinto que o tempo todo te-
nho que provar que posso, tenho que 
me superar e ser mais dura do que gos-
taria para me respeitarem. Ainda existe 
muito a ideia de segregação de ativida-
des que se adaptam mais a um gênero 
do que a outro. O time de futsal femini-
no do colégio que eu participava quan-
do criança tinha muito menos verba do 
que o masculino, por exemplo. 

A definição de atividade masculina 
ou feminina acaba muitas vezes sendo 
mais subjetiva e cultural do que devido 
a aptidões propriamente ditas. Acredito 
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CONFIRA A RELAÇÃO DE TREINAMENTOS DA ABENDI PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
TREINAMENTO INÍCIO REALIZAÇÃO LOCAL 

FEVEREIRO

Liquído penetrante N3 Noturno 25  Abendi Abendi 

MARÇO

Inspeção de Dutos Terrestres, Ensaios e Testes  Aguardando data Abendi Abendi 

Partículas Magnéticas N3  Aguardando data Abendi  Abendi 

 NOVO - Manutenção de Equipamentos Eólicos  Aguardando data Abendi Abendi 

Básico de END  Aguardando data Abendi  Abendi 

US Solda a Ponto  Aguardando data Abendi  Abendi 

IEQ - Inspetor de Equipamentos  Aguardando data Abendi  Abendi 

NOVO - Drones para Inspeções Industriais  Aguardando data Abendi  Abendi 

que há um movimento para reverter es-
ses preconceitos, mas não é fácil vencer 
a inércia e transformar padrões que vêm 
sendo repetidos há tempos.

Se não bastasse toda essa dificuldade 
em mostrar o tempo todo que a mulher 
pode trabalhar em condição de igualde 
com os homens, as mulheres enfrentam 
problemas com assédio e geralmen-
te não podem contar nem mesmo com 
outras mulheres para se proteger, pois é 
uma classe muito desunida e competiti-
va, comportamento que propaga a impu-
nidade e o machismo. 

Outra coisa que é difícil identificar é se a 
discriminação percebida se deve somen-
te ao fato de ser mulher ou se é devido 
à aparência, idade, ideologias, comporta-
mentos e posicionamentos.

É importante salientar que a Petrobrás 
desenvolve ações constantemente bus-
cando a equidade de gêneros e o bem-
-estar no ambiente de trabalho.

8. Quais são seus planos profissionais 
futuros?

Pretendo participar de projetos que per-
mitam o avanço tecnológico da indústria 
nacional de modo aplicado em campo e 
que venham a ser difundidos por todos 
os setores da indústria. Tenho especial 
interesse em projetos que melhorem as 

condições de trabalho, fortaleçam a inte-
gração entre equipes multidisciplinares e 
prezem pela saúde dos envolvidos com 
as atividades de inspeção, seja de forma 
direta ou indireta. Outro aspecto relevan-
te a ser considerado são ações no sentido 
de promover a continuidade operacional 
e integridade dos equipamentos inspe-
cionados, evitando danos materiais e pre-
servando o ambiente em que vivemos. 

Quando somos produtivos, sentimo-nos 
motivados e acreditamos que estamos fa-
zendo algo importante para o todo.

Considero também a hipótese de viver 
experiências no exterior, ou ainda envol-
vendo liderança de equipes, visto que 
elas me tirariam de uma zona de conforto 
e poderiam ser interessantes pelo cunho 
desafiador e por agregar novas possibili-
dades. 

Como estou em vias de concluir uma 
especialização em engenharia de solda-
gem, outro caminho seria investir em um 
mestrado ou doutorado. São hipóteses 
que ainda estou avaliando.

Independentemente dos caminhos que 
se abram, seguirei buscando o que for 
melhor para conciliar com a minha vida 
pessoal e o bem-estar da minha família, 
sempre me guiando por princípios éticos, 
que, para mim, têm valor acima de qual-
quer remuneração extra.

9. O que você tem a dizer para quem 
está enfrentando o desemprego na 
área?

Nenhuma crise dura para sempre. É 
importante aproveitar as oportunidades 
de baixa de atividades para investir em 
qualificação e estar preparado para o 
momento em que o mercado volte a se 
aquecer e as obras sejam retomadas. É o 
momento de se reinventar, acreditar em 
si mesmo, fortalecer contatos profissio-
nais e não deixar o comodismo dominar. 

10. Qual a sua opinião sobre as ativi-
dades da Abendi num contexto geral?

Apesar de ter aspectos a melhorar, a 
Abendi faz um trabalho de grande rele-
vância e com muita qualidade. Possui um 
corpo técnico extremamente especia-
lizado, envolve-se na parte de normali-
zação técnica, trabalhos em congressos, 
pesquisa de novas tecnologias, difunde 
a aplicação das mais variadas técnicas 
de ensaios não destrutivos, sempre pri-
mando pela lisura dos processos de cer-
tificação a fim de elevar a qualidade dos 
profissionais formados e fornecendo aos 
candidatos certificação bolsas e condi-
ções facilitadas de acordo com as neces-
sidades individuais, seja em termos de 
pagamento ou agendamento de datas 
de exames. DQC

Escolha o melhor para o seu futuro e tenha uma formação diferenciada!  Formação de INSPETORES DE 
EQUIPAMENTOS, essa é a sua carreira!  IEQ 2019, saiba tudo aqui!
comunicacao.abendi.org.br/ieq_2019 Formação conforme os requisitos da Portaria do Inmetro.
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Profissional de IF Óleo&Gás:
veja como manter a sua certificação

I r além da graduação sempre foi uma 
premissa à absorção pelo mercado 
de trabalho, especialmente em mo-

mentos economicamente instáveis como 
o atual. Ainda que tenhamos boas pers-
pectivas para o futuro, tendo em vista a 
necessária retomada dos investimentos, 
permanece no ar um alto grau de incer-
teza quanto à capacidade do mercado 

Prepare-se para a retomada do mercado de trabalho

de trabalho de recuperar a sua vitalida-
de e reverter a tendência observada nos 
últimos anos. Dessa forma, é de suma 
importância que os profissionais mante-
nham suas certificações em dia! E, nesse 
momento, a Abendi se mobiliza para via-
bilizar a renovação e a recertificação para 
inspetores de fabricação Óleo&Gás, ofe-
recendo, além do caminho tradicional, 

quatro novas possibilidades: sendo três 
rotas alternativas e uma opção por meio 
da apresentação de relatórios simulados.

Antes de explicar como funciona cada 
uma das quatro formas, vale lembrar que 
o processo ocorre após os dois primeiros 
anos e seis meses de certificação, desde 
que o interessado apresente os docu-
mentos necessários, definidos na norma 

Para renovar a certificação, 
o inspetor de fabricação 
em IF Óleo&Gás deve
comprovar que se manteve 
em atividade 
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Abendi sobre o assunto. Para isso, o pro-
fissional deve comprovar a continuidade 
na função por meio da apresentação de 
relatórios e dos documentos abaixo:

• Ficha de solicitação preenchida e assi-
nada;

• Documento de comprovação de servi-
ços profissionais como inspetor de fabri-
cação na modalidade específica, por pe-
ríodo de seis meses consecutivos ou não, 

no nível em que está qualificado (deve 
ser um registro de inspeção RI, RI - RNC, 
CRM ou CLM, referente a um contrato 
de fornecimento de equipamentos para 
a indústria de petróleo e gás), atestado 
pelo contratante;

• Aptidão física: Atestado de Acuidade 
Visual;

• Código de ética;
• Evidência do vínculo com o respectivo 

conselho de classe (CREA ou CRQ).
Porém, se essa opção não for possível 

para a renovação ou recertificação, o pro-
fissional pode comprovar que se mante-
ve em atividade por meio de três formas 
além daquela disposta na NA-012 (dispo-
nível no site da Abendi, em Certificação/
Inspetor de Fabricação/Recertificação) 

Veja a tabela abaixo e avalie qual das ro-
tas melhor se adequa à sua realidade: 
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