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DO AÇO
O PROFISSIONAL

É gratuito e você tem acesso a conteúdos especiais do 
setor, dicas, orientações técnicas, uma galeria virtual para 
expor seu trabalho, além de concorrer a prêmios. Ligue para 
0800 7711 830 ou acesse o site: www.profissionaldoaco.com.br 
e preencha o cadastro online.
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Agora, ser promovido ou ganhar seu tão sonhado 
aumento ficará mais simples. Confira nesta matéria 
dicas e técnicas desenvolvidas especialmente para 
quem quer evoluir na empresa. 

ARTE NA SERRALHERIA 
DESCUBRA ESTE RAMO E AUMENTE SEUS NEGÓCIOS 

Uma matéria especial que vai contar como surgiu uma 
das profissões mais importantes para o desenvolvimento 
da civilização humana.

Com o conhecimento e comportamento corretos, você 
mantém o clima positivo, fazendo sua empresa se 
destacar em produtividade e também no mercado.

Espaço destinado às dúvidas técnicas respondidas pelo 
grande técnico em aços Gerdau, o Sr. Ferraz, que está 
sempre à disposição para auxiliar os profissionais do aço.

Leia mais na página 03

Leia mais na página 04 Leia mais na página 03

Leia mais na página 02

PERGUNTE AO SR. FERRAZ

 

Leia mais na página 02

EVOLUA NA EMPRESA

Imagem de divulgação Edgar Duvivier

HISTÓRIA DO PROFISSIONAL DO AÇO SEJA UM BOM LÍDER
DESCUBRA PORQUE LIDERAR É MUITO MAIS DO QUE 
DELEGAR TAREFAS

DICAS PARA VOCÊ SE DESTACAR PROFISSIONALMENTE

CONHEÇA A EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO AO LONGO 
DOS SÉCULOS

Entrevistamos o artista Edgar Duvivier e descobrimos que, cada vez mais, os escultores estão procurando 
serralheiros para fazer parcerias. Com isso, trabalhar com esculturas em aço pode ser uma excelente forma de 
ampliar sua lucratividade, desenvolvendo uma atividade bastante prazerosa. 
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EVOLUA NA EMPRESA

VOCÊ PERGUNTA, O SR. FERRAZ RESPONDE

DESCUBRA OS SEGREDOS PROFISSIONAIS PARA QUEM DESEJA CHEGAR MAIS LONGE
Além de benefícios financeiros, atingir um posto mais 
elevado sempre traz muita satisfação pessoal. Para 
conseguir isso, cumprir com suas funções é fundamental. 
Porém, este comportamento é apenas o primeiro passo 
para quem deseja evoluir na carreira. A seguir, reunimos 
algumas dicas para te ajudar a se sobressair cada vez mais.

Conheça a empresa 
Seja em uma pequena serralheria ou em uma grande 
metalúrgica, conhecer outros setores é importante para 
crescer. Esse comportamento abre portas para que você 
assuma outros cargos.

Você é uma engrenagem de uma grande máquina
Sua produção tem influência no produto final que segue 
para o comércio. Sabendo disso, você passa a valorizar 
muito mais suas funções.

Siga os valores da empresa 
Todas as empresas têm suas características. Por isso, 
procure uma que se encaixe com o seu pensamento 
pessoal. Se não for possível, adapte-se ao comportamento 
do local. Evite atritos e reclamações constantes, pois isso é 
malvisto pelos superiores.

EVENTOS
CONSTRUSUL – 18ª Feira Internacional de Construção 
Data: de 5 a 8 de agosto de 2015 
Local: Fenac - Av. Nações Unidas, 3.825 - Ideal 
Novo Hamburgo - RS
Informações: www.feiraconstrusul.com.br 

INTERMACH – Feira de Máquinas e Equipamentos
Data: de 1º a 14 de setembro de 2015 
Local: Expoville - Rua 15 de Novembro, 4.305 - Glória
Joinville - SC
Informações: www.intermach.com.br

CURSOS
Edifícios de Múltiplos Andares em Aço - NBR 8.800
Data: 14 e 15 de agosto de 2015 
Local: Auditório da ABCEM 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.931 - 9º andar, Cj 91
São Paulo - SP
Informações: (11) 3816.6597 / abcem@abcem.org.br

Galpões Industriais em Aço
Data: 11,12, 25 e 26 de setembro de 2015
Local: Auditório da ABCEM 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.931 - 9º andar, Cj 91
São Paulo - SP
Informações: (11) 3816.6597 / abcem@abcem.org.br

Confira algumas dúvidas técnicas 
enviadas na seção Sr. Ferraz 
Responde, espaço exclusivo no 
site Programa Profissional do Aço, 
dedicado a solucionar questões do 

dia a dia.

Heitor Luiz Martins da Cunha, Rio de Janeiro - RJ: 
Olá, Sr. Ferraz! O espaçamento entre as vigas que 
sustentam uma laje é de 3,4 m. Fiz este cálculo para 
uso residencial, porém mudei o objetivo em que a 
parte superior será uma casa de eventos. Acho que 
precisarei reforçar a estrutura de sustentação da laje. 
Caso seja afirmativo, qual perfil devo usar? O vão 
livre é de 6,4 m, apoiado nas extremidades. Obrigado!

Sr. Ferraz: Referente à sua dúvida, a alteração do 
uso da estrutura para o caso citado, passando de uso 
residencial (sobrecarga ocupação média = 200 kg/m²) 

para uma casa de eventos (sobrecarga ocupação 
média = 500 kg/m²), necessitará de uma avaliação 
da estrutura atual por um profissional especializado. 
Posteriormente a essa análise, você conseguirá 
verificar em quais pontos a estrutura precisará ser 
reforçada e quais serão os perfis adequados para esse 
reforço. Sem uma avaliação da estrutura existente, não 
será possível dimensionar os perfis que serão utilizados 
no reforço.

Gildivan Rodrigues, Brasília - DF:
Olá, Sr. Ferraz! Minha dúvida é a respeito da Chapa 
SAC. Gostaria de saber se ela aceita pintura acrílica.

Sr. Ferraz: Sim, aceita. Desde que adequadamente 
preparados, aços carbono comuns e aços resistentes à 
corrosão atmosférica podem, sim, receber acabamento 
acrílico. Entretanto, não seria daquelas tintas acrílicas 
usualmente empregadas em revestimentos de alvenaria. 

A substituta das antigas tintas conhecidas como “látex”. 
Existem tintas acrílicas apropriadas à proteção do aço. 
Sugiro que verifique a disponibilidade do produto com 
seu fornecedor de tintas.
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O Jornal O Profissional do Aço é destinado
a todos os profissionais do setor.

Saiba ouvir seus superiores 
Muitas vezes, nossos chefes conseguem identificar 
problemas que nós não conseguimos enxergar. Por isso, 
aceitar críticas, absorvê-las e mudar seu comportamento é 
uma atitude importante e muito valorizada.

Tenha paciência
Em média, uma promoção aparece a cada dois anos, 
prazo que um colaborador demora para dominar sua 
função. Porém, não fique frustrado se o que você imaginou 
não se cumprir nesse tempo.

Deixe claro que você quer crescer 
Normalmente, a proposta de promoção vem da própria 
empresa, mas não custa nada deixar claro que você tem 
interesse. Porém, tenha cuidado com as palavras. Uma 
conversa mal colocada pode causar uma má impressão 
uma vez que algum gestor pode se sentir ameaçado pela 
sua vontade de se desenvolver.

Seja seguro
Mesmo demonstrando muita habilidade e desenvoltura em 
suas competências, é importante mostrar aos superiores  
segurança para suportar as pressões de um novo cargo.

Mantenha um bom relacionamento
Ser amigável e conversar com todos é muito importante em 
qualquer empresa. Engana-se quem acha que basta ter 
acesso aos superiores para ser promovido. Na verdade, o 
importante é ser uma pessoa bem-vista por toda a equipe.

Com essas dicas, você tem tudo para conseguir a 
promoção dos seus sonhos. Porém, depois de atingir o 
objetivo, lembre-se de delegar para outra pessoa suas 
antigas atribuições, se não corre-se o risco de acumular 
funções, o que pode prejudicar sua nova rotina. 
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Você tem alguma dúvida sobre seu trabalho? Envie para
o Sr. Ferraz Responde. Cadastre-se no site:

www.profissionaldoaco.com.br
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Homem e arte sempre caminham juntos, e o trabalho 
artístico com metais não é diferente. Hoje, artistas 
do mundo inteiro criam peças artísticas com os mais 
diferentes materiais, incluindo o aço. A ampliação 
deste mercado pode ser uma excelente oportunidade 
para você. Quem nos diz isso é Edgar Duvivier, famoso 
artista brasileiro.
Nascido no Rio de Janeiro, Edgar já criou obras com 
muitos materiais e hoje está em busca de serralheiros 
para desenvolver grandes trabalhos com aço. Em seu 
currículo, ele conta com projetos que foram expostos no 
Brasil e no mundo.
Para conhecer seu trabalho, visite www.edgarduvivier.com 
ou conheça suas esculturas pessoalmente, localizadas 
nos seguintes locais:

Rio de Janeiro
Copacabana – Estátua da Princesa Isabel;
Parque da Catacumba – Escultura “Goleiro”;
Estádio Engenhão – Estátuas de Nilton Santos, Jairzinho, 
Garrincha e Zagallo;
Niterói – Praça JK – Estátuas de Oscar Niemeyer e 
Juscelino Kubitschek.

Minas Gerais
Belo Horizonte – Palácio das Artes
Estátua de Guimarães Rosa;
São João Nepomuceno – Praça Barão do Rio Branco
Estátua de Heleno de Freitas.

Rio Grande do Norte
Praça Senador Dinarte Mariz
Estátua do Senador Dinarte Mariz.

Seja com barras, perfis, tubos ou chapas, o trabalho 
artístico com aço envolve manusear o metal até que ele 
tome a forma desenhada pelo artista. Edgar afirma que as 
técnicas não param de se desenvolver, influenciando na 
criação do escultor.
Se você se interessou, confira essas dicas:

Conheça e desenvolva suas habilidades
O primeiro passo é observar obras feitas em aço e 
avaliar se você tem capacidade técnica e equipamentos 
para realizar o trabalho. Nesta hora, a criatividade é 

fundamental. Tente imaginar como o artista e serralheiro 
atingiram o resultado.

Arrisque
Pegue materiais disponíveis na serralheria e tente 
reproduzir uma escultura. Colocar a mão na massa é uma 
boa forma de desenvolver técnicas e descobrir até onde 
seu talento vai. 

Inspire-se
Cada artista tem sua fonte de inspiração. Edgar, por 
exemplo, aposta nas formas da natureza e do corpo 
humano. Porém, você pode encontrar muitas outras, 
como máquinas, animais ou objetos. Na verdade, na 
hora de criar, cada artista encontra seu caminho. A dica é 
observar o mundo ao seu redor e encontrar algo que possa 
ser reconstruído na forma de uma escultura de aço.

Pense grande
Obras podem ter todos os tamanhos. Em Chicago, Anish 
Kapoor criou uma peça que mede 10 m de largura, 20 m 
de comprimento e 13 m de altura. Feita em aço inox, a 
escultura chamada “Cloud Gate” pesa cerca de 99,5 
toneladas, é feita com chapas soldadas e polidas, 
sendo impossível ver as emendas. Em Porto Alegre, 
o escultor Carlos Tenius criou o “Monumento aos 
Açorianos”, todo em aço, com 17 m de altura por 
24 m de comprimento.

Conheça sua cidade
Melhor do que procurar esculturas pela internet é vê-las 
pessoalmente. Por isso, procure museus e outros locais 
onde você possa entrar em contato com estas obras. 
Muitas vezes, você não vai gastar nada e a atividade ainda 
pode se tornar um passeio em família. 
Em São Paulo, conheças as obras de Amilcar de 
Castro, Franz Weissmann e Tomie Ohtake. Um 
grande acervo de esculturas em aço pertence 
à Pinacoteca do Estado e pode ser visitada no 
Parque da Luz. Além disso, lá você também encontra 
trabalhos de José Resende, Marcello Nitsche, Angelo 
Venosa e outros.
Já no Jardim das Esculturas, no Parque do Ibirapuera, está 
exposto o acervo do MAM - Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, com esculturas de vários artistas.
Em Porto Alegre, o Jardim das Esculturas, no 
Parque Marinha, possui obras de Amilcar de Castro, 
Francisco Stockinger, Ted Carrasco, Francine Secretan e 
Hernán Dompé.
No Inhotim Instituto Cultural, em Brumadinho, Minas 
Gerais, você encontra obras de Amilcar de Castro, Cildo 
Meireles, Chris Burden, Yayoi Kusama. 

Agora, reúna essas informações e prepare-se para 
entrar neste mercado que não para de crescer. Esta 
pode ser a sua oportunidade de se desenvolver ainda 
mais profissionalmente.

ARTE NA SERRALHERIA, UM NOVO MERCADO
ENTREVISTAMOS EDGAR DUVIVIER E REUNIMOS DICAS PARA VOCÊ TRABALHAR COM ARTE

SEJA UM BOM LÍDER
DICAS E TÉCNICAS PARA QUEM DESEJA SER MUITO MAIS DO QUE UM CHEFE
Para manter a equipe sob controle e a produtividade em 
alta, é importante seguir algumas regras. 

1. Conheça seus colaboradores
Montar uma equipe é como escalar jogadores de 
futebol: o posicionamento de cada um depende de 
suas habilidades. Para tirar o máximo, observe forças e 
fraquezas individuais.

2. Evite controlar demais
Gestores supercontroladores não são apreciados, uma 
vez que interrupções geram mal-estar e diminuem a 
produtividade. Neste caso, devemos aplicar o treinamento 
adequado e deixar o trabalho fluir. 

3. Valorize quem merece
O elogio é bem-vindo. Afinal, um colaborador valorizado 

sente-se motivado. Outra dica é fazer isso na frente 
dos clientes, passamos a sensação de que, com a sua 
empresa, ele está em boas mãos.

4. Compartilhe o sucesso
Embora você seja o responsável pela gestão de um time, 
os créditos de um trabalho de sucesso não são somente 
seus. O bom líder sabe compartilhar a vitória com a equipe.

5. Não critique, instrua
Mesmo depois do seu treinamento, a equipe pode tomar 
uma decisão errada. Aproveite esta oportunidade para 
instruí-los da forma correta. Outro ponto que merece 
atenção é quando eles resolvem um problema de uma 
forma diferente da sua. Neste caso, avalie a solução e 
verifique se ela pode apresentar problemas futuros. Se 
for boa, parabenize os funcionários.

6. Evite broncas gerais
Se o funcionário se atrasa, chame-o para uma conversa 
discreta sobre o assunto. Não devemos criticar o 
departamento inteiro por conta de um colaborador.

7. Seja tolerante
Muitas vezes, um colaborador pode ter uma queda na 
produtividade em razão de problemas pessoais. Nesta 
hora, o melhor é ser compreensivo e evitar piorar a 
situação com duras críticas. Se o problema for recorrente, 
convém chamar o funcionário para uma orientação.

Como vimos, ser um bom líder muitas vezes se resume a 
ser uma pessoa compreensiva e capaz de estimular sem 
gerar conflitos desnecessários. Por isso, exercite estas 
dicas e observe a produtividade e o bem-estar da sua 
equipe aumentarem. 
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OS PERFIS DA GERDAU

  TÊM QUALIDADE ATESTADA 

                     CONFORME NBR 15980

www.gerdau.com.br

HISTÓRIA DO PROFISSIONAL DO AÇO
A EVOLUÇÃO DE UMA PROFISSÃO FORJADA COM FOGO, CALOR E TRABALHO DURO

Antes de ler esta matéria, olhe para o mundo ao seu 
redor. Diariamente, observamos carros, pontes, móveis, 
navios e até aviões, todos com um ponto em comum: 
a metalurgia. Isso quer dizer que, sem o trabalho com 
metais, nossa sociedade jamais teria atingido o nível de 
desenvolvimento atual. 
No centro deste cenário, o profissional da metalurgia é 
uma figura fundamental, que está presente no processo 
evolutivo desde o começo. Antigamente, os materiais 
e técnicas de trabalho eram outros. Porém, o espírito 
inventivo, esforçado e criativo sempre foi o mesmo. 
Agora, conheça a história de seus antepassados, os 
primeiros profissionais do metal. 

Era do Bronze
Nossa viagem começa na Era do Bronze, em 3.300 a.C. 
Antes disso, não existia tecnologia para para retirar os 
metais das pedras e só utilizávamos ouro, prata e cobre 
para fazer objetos.
Depois, criamos o bronze, uma liga de cobre com 
estanho. Se comparado ao cobre, o bronze é superior 
na dureza, resiste melhor à corrosão e tem um ponto 
de fusão mais baixo. Naquela época, descobrimos que 
era possível endurecer o material dando milhares de 
pequenas pancadas nele.
Assim, a superfície se tornava dura e o meio continuava 
macio, impedindo rachaduras, uma ótima fórmula para 
espadas, escudos e lanças mais eficientes. Além disso, 

estas peças são tão resistentes à corrosão que muitas 
perduram até os dias de hoje.

Era do Ferro
Em 1.300 a.C., o ser humano passou a utilizar o ferro. 
No começo, tratava-se de um material extremamente 
raro. Sua única fonte eram meteoritos, que além de 
serem praticamente impossíveis de serem localizados, 
ainda continham cerca de 40% de níquel. Quando os 
meteoritos caíam do céu, chamavam a atenção dos 
povos antigos, pois percebiam que eram parecidos 
com algumas pedras que tinham no próprio solo, assim, 
passaram a procurar material similar a eles na terra. 
Por conta disso, o desenvolvimento das técnicas de 
trabalho envolvendo o metal era relativamente limitado. 
Hoje sabemos que o ferro é o 4º elemento químico mais 
abundante em nosso planeta, na Antiguidade a busca 
pelo ferro era mais difícil.
Quando o império micênico desmoronou, em 1.200 a.C., 
finalmente a forja do ferro ganhou o mundo. Na famosa 
guerra de Troia, a maioria dos escudos e armaduras 
eram feitas de bronze, mas as pontas das flechas eram 
feitas de ferro. Assim, até a blindagem mais eficiente 
da época poderia ser perfurada. Em caso de guerra, 
as defesas das civilizações que usavam bronze não 
conseguiam resistir. Dessa forma, a profissão de ferreiro 
rapidamente ganhou seu lugar e o ferro se espalhou 
pelo mundo. 

A Era Medieval e Industrial
Na Idade Média, época dos reis e cavaleiros, os 
ferreiros eram artistas valorizados em todas as vilas. 
Durante o período (que durou do século 5 ao século 
15), pouco mudou. Com a chegada da industrialização, 
o profissional do aço, como nós conhecemos, começou 
a aparecer.
Com o passar do tempo, o trabalho passou a ser 
cada vez mais complexo e, no século 18, os primeiros 
trabalhos com aço apareceram na forma de feixes de 
molas de carroças. Porém, com a baixa tecnologia da 
época, a qualidade do material variava muito. Os relatos 
de quebras e defeitos eram constantes. 
Com o desenvolvimento dos Estados Unidos, no século 
19, a profissão ganhou força. Os ferreiros eram utilizados 
em funções que iam de criar ferraduras para cavalos ao 
desenvolvimento de armas. Porém, com o surgimento 
das máquinas, os profissionais do aço perderam 
espaço. A proliferação do carro marcou um forte declínio 
no número de ferreiros, que atingiu seu ponto mais baixo 
por volta de 1960.

Atualidade: a volta por cima
Antigamente, um dos maiores problemas de trabalhar 
com metais eram as técnicas. Tudo era feito à base 
da bigorna, do martelo, cinzel e fogo, o que tornava a 
profissão extremamente complexa, cansativa e pouco 
lucrativa. Essas dificuldades, aliadas ao cenário de 
mecanização nas fábricas, reduziram o número de 
profissionais dispostos a se aventurar neste ramo. 
Porém, com a introdução das soldas de etileno, gás 
natural e outras tecnologias modernas, os trabalhadores 
ganharam espaço e a profissão deu a volta por cima.
A presença de fabricantes como a Gerdau, que 
fornece material de alta qualidade como perfis, 
barras, cantoneiras, eletrodos e arames para solda 
simplificou bastante o processo de fabricação. Porém, 
o trabalho na serralheria ainda é complexo, exigindo 
força, determinação e muito capricho, características 
herdadas diretamente dos nossos antepassados. Por 
isso, parabéns por fazer parte de uma profissão tão 
importante para o desenvolvimento da humanidade.
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