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RESUMO 

 

Esse trabalho pesquisou os profissionais em soldagem atuantes no território nacional. 

Determinou a atuação conforme nível de instrução, região do país, segmento industrial, etc. Os 

profissionais foram formalmente convidados e estimulados via internet a participarem da pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida via internet contendo perguntas, onde o entrevistado respondeu 

on-line e as informações foram armazenadas em banco de dados. 

Após isto as informações foram estudadas visando posterior confecção de gráficos 

comparativos e informativos. 

Os resultados da pesquisa ajudam a identificar onde se encontra, como atua e levantar as 

demais informações sobre este importante profissional, além de fornecer subsídios para estudos que 

visem futuras ações direcionadas especificamente a esta atividade. 



2 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve por objetivo traçar um perfil dos inspetores de soldagem 

atuantes no país. É sabido que a retomada da produção industrial que vem 

ocorrendo necessitará de maior quantidade de inspetores e, isto num primeiro 

instante devido a natural lei de oferta e procura, este fato pode ser o responsável por 

atrair profissionais sem a devida formação ou qualificação necessárias para atuar 

numa atividade que, em última instancia, é a responsável fina pela aprovação ou 

não de um equipamento, conjunto ou componente que tenha construções soldadas. 

 

Para a realização deste trabalho foram levantados aspectos como formação, 

área de atuação, faixas salariais e outros que podem apresentar diretrizes para, num 

primeiro instante identificar onde estão estes profissionais e numa etapa posterior 

mostrar diretrizes a ser seguidas para direcionar as ações de voltadas a estes 

profissionais. 

 

3 - METODOLOGIA UTILIZADA 

A pesquisa foi realizada pela internet com apoio do site infosolda. Não houve 

contato entrevistador-entrevistado o que garantiu a imparcialidade das respostas. 

Todas as respostas foram voluntárias. O questionário foi colocado à disposição no 

site, de onde foi preenchido e enviado. O questionário pode ser visualizado no anexo 

1. 

 

Foram pesquisados os seguintes aspectos: 

(a) Distribuição por Região, (b) Distribuição por Estado, (c) Registro em 

entidade de classe, (d) Entidades Certificadoras, (e) Faixa Salarial, (f) Fluência em 

idiomas, (g) Ramo de atuação industrial, (h) Experiência na área, (i) Pretensão de 

investir em Formação e (j) Relação entre profissionais com CREA e Qualificados. 

Os questionários recebidos foram devidamente avaliados, sendo feita a 

natural eliminação dos que apresentaram inconsistências e erros de preenchimento. 



No total foram respondidos 302 questionários e foram, nesta primeira seleção, 

aproveitados 280, um total de 92,71%. Numa segunda triagem foram eliminados 

mais 23 por incompletude perfazendo um total de 257 questionários aproveitados, 

ou seja, 85,09% das respostas originais foram aproveitadas. 

 

Visando a comparação e análise dos dados, algumas das respostas 

qualitativas foram transformadas em quantitativas, conforme apresentado a seguir: 

 

3.1 - Formação acadêmica 

Este item visava identificar a formação ou grau máximo de estudo atingido 

pelos inspetores. As opções eram: Fundamental, Ensino Médio ou Ensino técnico 

profissionalizante, Superior incompleto, Superior completo, e Pós Graduação 

Mestrado ou Doutorado. Foram atribuídos a cada um destes o valor mínimo de anos 

estudados para se atingir este grau, conforme apresentado na tabela 1. 

TABELA 1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Escolaridade Valor atribuído 
(anos) 

Fundamental 8 
Ensino Médio ou técnico profissionalizante 11 
Superior incompleto 13,5 
Superior completo 16 
Pós Graduação: (Especialização, MSc ou 
PhD) 

20 

 



3.2 – Estudo da segunda língua (inglês)  

Este item teve por objetivo pesquisar o nível de conhecimento de língua 

inglesa, tão importante e fundamental para o desempenho da profissão de inspetor 

de soldagem devido ao manuseio de normas e literaturas que são utilizadas neste 

idioma. A transformação teve por base o tempo médio de um curso de inglês 

seqüencial sendo adotados os valores apresentados na tabela 2. 

TABELA 2 – CONHECIMENTO DE LÍNGUA INGLESA  

Grau Atingido Valor atribuído 
(anos) 

Básico 1 a 5 anos 3 
Básico mais de 5 anos 5 
Avançado 1 a 5 anos 4 
Avançado mais de 5 anos 6 

 

 

3.3 – Tempo de experiência na profissão 

Neste item foram avaliadas as faixas de experiência informadas e para cada 

uma foi atribuído o valor médio. Nos extremos foi adotado o valor médio de 20% 

acima ou abaixo da faixa, o que fez com que se considerasse o valor de 12 anos 

para os que informaram tempo de experiência maior que 10 anos e 1,5 anos no 

valor arredondado de 19,2 meses (20% a menos) para os profissionais com 

experiência declarada de até 24 meses. A transformação destes valores é 

apresentada na tabela 3. 

TABELA 3 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

Faixa informada Valor atribuído 
(anos) 

Até 2 anos 1,5 (19,2 meses) 
De 2 a 5 anos 3,5 
De 5 a 10 anos 7,5 
Mais de 10 anos 12 

 



3.4 – Faixas salariais  

Neste item a pesquisa foi feita por faixas uma vez que é a forma como as 

pessoas sentem-se mais à vontade para informar sobre sua remuneração. 

Mantendo a coerência com o item anterior, foi também utilizado o critério de 20% 

para os valores de faixas extremas e pontos médios para as faixas intermediarias. A 

transformação destes valores é apresentada na tabela 4. 

TABELA 4 – FAIXAS SALARIAIS 

Faixa informada Valor atribuído 
(Reais) 

Até R$ 1.000,00 R$ 800,00 
De R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 
De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 R$ 7.500,00 
Mais de R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 

 

4 - RESULTADOS OBTIDOS 

 Os dados tabulados são apresentados a seguir: 

4.1 - Idade 

Idade dos Inspetores
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Figura 1 – Distribuição dos inspetores por idade 

 

O primeiro tópico pesquisado foi a idade dos inspetores. A idade média é de 

34,03 anos e a maior concentração encontra-se na faixa entre 25 e 34 anos onde 

encontram-se 49,08% dos pesquisados. 

 



4.2 - Distribuição por região 

Distribuição de Inspetores por Região
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Figura 2 – Distribuição por região 
 

A distribuição de profissionais por região mostra um quadro onde 

predominantemente os profissionais concentram-se na região sudeste do país com 

64% dos pesquisados. 

4.3 - Distribuição por Estados  
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Figura 3 – Distribuição por estados 

 

Na distribuição por estados, observa-se a predominância dos estados SP e 

RJ, concentrando 52% de todos os inspetores, seguidos num segundo grupo onde 

estão os estados BA, MG e PR com 27% do total e num terceiro grupo os demais 

estados perfazendo um total de 21%. 

 



4.4 - Distribuição por entidade certificadora 
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Figura 4 – Distribuição por certificadora 

 

Em relação à entidade onde os profissionais obtiveram sua qualificação como 

inspetores de soldagem, destaca-se o fato que 40% dos profissionais que 

participaram desta pesquisa não são certificados. Em seguida aparece a FBTS 

como maior entidade de certificação dos inspetores com 38% do total, seguida da 

ABENDE com 18%, seguida de outras entidades de certificação, tendo inclusive 

uma pequena parcela dos profissionais que informou que obteve a certificação em 

entidades estrangeiras (AWS e ASME)  

4.5 - Distribuição por faixa salarial 

Faixa Salarial
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Figura 5 – Distribuição por faixas salariais 

 

Na faixa salarial, constatamos que apesar de a profissão de inspetor de 

soldagem ser conhecida no mercado como profissão de boa remuneração, 11% dos 

profissionais reportaram na pesquisa que auferem rendimentos menores que R$ 



1000,00 mensais. Por outro lado, uma pequena parcela de 6% reportou rendimentos 

acima de R$ 10.000,00 mensais. Extremos à parte, é importante observar que a 

grande maioria dos profissionais (83%) encontra-se na faixa entre R$ 1000,00 e 

R$10.000,00 mensais. 

4.6 - Distribuição por tempo de experiência profiss ional 
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Figura 6 – Distribuição por tempo de experiência 

 

A distribuição entre as faixas propostas na pesquisa foi muito idêntica, com 

ligeira predominância na faixa de 2 a 5 anos de experiência na atividade. 

4.7 - Distribuição por segmento de atuação 
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Figura 7 – Distribuição por segmento 



Neste quesito da pesquisa os profissionais podiam marcar mais de uma 

opção. Como esperado porém, os segmentos industria de bens de capital e 

prestação de serviços ainda concentram a maioria dos profissionais de inspeção. 

Chama a atenção a grande porcentagem de profissionais que declararam trabalhar 

com atividades de ensino (15%). 

4.8 - Distribuição da habilitação profissional (cer tificação) dos inspetores 
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Figura 8 – Distribuição por habilitação profissional 
 

No cruzamento da informação sobre a habilitação dos profissionais, constata-

se a enorme parcela de profissionais sem registro em entidade de classe (60%) e 

pequenas parcelas com registro no CREA, nas habilitações técnico, tecnólogo e 

engenheiro 

4.9 - Escolaridade 
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 Figura 9 – Distribuição por escolaridade 



 

Em relação à escolaridade observa-se que a profissão é majoritariamente 

exercida por profissionais com ensino técnico de segundo grau com 41,2% dos total 

da amostra e é importante destacar também o tamanho do grupo de profissionais 

com nível superior incompleto (25%). 

4.10 - Propensão a investir na própria formação 
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Figura 10 – Distribuição interesse em investir na educação 

 

Neste item da pesquisa observa-se que se trata de profissionais conscientes 

da necessidade de contínuo aperfeiçoamento. Foi um dos itens que todos os 

questionários foram respondidos. Os principais focos dos profissionais são: maior 

capacitação em sua própria área de atuação com cursos de inspeção e a obtenção 

de nível superior. 

 

5 – DISCUSSÃO 

 Com os dados levantados foi possível discutir e questionar algumas das 

verdades tidas como absolutas nesta área de atuação profissional. A primeira delas 

é que o eixo RJ-SP concentra os maiores salários para estes profissionais. Fazendo 

a análise e calculando os salários médios por região foi constatado que este fato não 

confirma-se. Os maiores salários médios encontram-se nos estados do CE, BA e 

PE. Tal fato pode ser explicado pela escassez de profissionais nesta região, uma 



vez que os profissionais com formação e experiência optam por viver nos grandes 

centros causando uma maior demanda, que faz com que o valor do salário médio 

venha a ser menor. 

 Os valores dos salários médios apresentados nos diferentes estados são 

apresentados na figura 11, destacando que só estão representados os estados que 

tiveram respostas de mais de 2 profissionais, o que deixou de fora do estudo os 

estados AL, AM, DF, MT, RO, RR, SE e TO que tiveram respostas à pesquisa 

enviadas por apenas 1 profissional. 
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Figura 11 – Salário médio do inspetor de soldagem no Brasil 

 

Por outro lado, se os maiores salários médios não estão nos centros 

tradicionais, a quantidade de vezes que estes ocorrem ficou concentrada nestas 

regiões. Isto vem a evidenciar que os estados do CE, BA e PE tem medias altas mas 

pouquíssimas vagas para os profissionais, o que reforça ainda mais o conceito de 

alto salário para carência de mão de obra localizada.  As figuras a seguir mostram 

em que regiões estão salários conforme a faixa salarial informada. 
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Figuras 12 a 16 – Distribuições das faixas salariais conforme a região no Brasil 
 

 Na avaliação das faixas salariais em comparação ao tempo de experiência 

dos profissionais o comportamento foi exatamente como o esperado com as faixas 

salariais apresentando um reflexo direto do tempo de experiência. A faixa salarial 

abaixo de R$ 1000,00 é predominantemente exercida por profissionais em inicio de 

carreira enquanto que a faixa salarial concentra quase 2/3 dos profissionais com 

mais de 10 anos de experiência.  
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Figuras 17 a 20 – Distribuições das faixas salariais conforme o tempo de experiência 

dos profissionais 
 

Outro aspecto analisado foi a influência do conhecimento da língua inglesa e 

como esta reflete na remuneração auferida pelos profissionais. Esta avaliação 

mostrou que há um progressivo aumento na remuneração conforme há maior 

conhecimento da língua inglesa. O ganho inicial é mais pronunciado, uma vez que 

num primeiro instante parte-se da base zero, mas ainda é bastante expressivo 

mesmo comparando 5 com 6 anos de estudo da língua com um expressivo aumento 

médio de R$ 680,00 mensais na remuneração. 
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Figura 21 – Relação entre estudo de língua inglesa e remuneração 

6 - CONCLUSÕES 

Esta pesquisa procura apresentar um breve perfil do profissional que atua na 

área de inspeção de soldagem no nosso país. Algumas das informações 

apresentadas confirmam o que habitualmente é dito sobre as características dos 

inspetores, enquanto outras apresentam um diagnostico mais apurado da realidade 

fruto de uma pesquisa recente e realizada com total imparcialidade pela internet. Os 



dados apresentados servem como subsídio para orientar e direcionar ações que 

visem estes profissionais como publico alvo.  

É importante observar que, por se tratar de uma profissão exercida 

majoritariamente por profissionais com segundo grau completo, a aspiração destes 

profissionais seja naturalmente os cursos superiores, cursos na própria área e em 

atividades correlatas, como END por exemplo. 

De todos os itens pesquisados que influenciam a remuneração destes 

profissionais, cabe destacar o local de atuação, observa-se também grande 

correlação com o tempo de experiência, e com o conhecimento de uma segunda 

língua.  

A profissão reflete traços, infelizmente ainda praticados em algumas 

empresas brasileiras, de remunerar mais em função do tempo do profissional 

(quantidade de anos) do que por sua qualificação (qualidade do profissional) 

Esta pesquisa visou identificar e apresentar estes pontos e pretende ser 

refeita periodicamente para acompanhar a evolução desta importante profissão na 

realidade brasileira. 


