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Editorial
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Caros Colegas,

Temos trabalhado com muito rigor na análise de artigos de soldagem para a 
apresentação em nossa Revista Soldagem e Inspeção, para que possamos assegurar 
a continuidade de elevado nível técnico e científico de nossa publicação, reconhecido 
também no exterior. Às vezes isto pode aborrecer alguns colegas que embora tenham 
realizado bons trabalhos mas não foram objeto de publicação. Gostaria de informá-los 
que sempre é possível fazer uma revisão ou mesmo complementação para que possam 
ser aprovados para incluí-los em próximas edições.

Assim, espero que possamos ter sempre um diálogo aberto entre o editor responsável 
e os profissionais que desenvolvem trabalhos técnico-científicos de valor. 

Também nosso esforço tem sido muito grande no sentido de mantermos as 
indexações internacionais conseguidas, motivo de elogios do próprio IIW – International 
Institute of Welding.

Estamos atravessando uma fase muito difícil em nosso País, com a mais longa 
crise que já vivemos. A indústria sofreu um impacto muito forte e infelizmente algumas 
empresas não suportaram ou ainda estão lutando com muita dificuldade para sobreviver. 
Também as Universidades sentiram um declínio de candidatos, ou seja, com exceção do 
setor agropecuário todos os demais estão sofrendo. Temos visto uma fuga de nossos 
profissionais de Soldagem para o exterior, onde encontram trabalho, são bem remunerados 
e encontram ambiente para o seu desenvolvimento.

No entanto, são nesses momentos de dificuldades é que desenvolvemos novas 
soluções e formas de trabalho, aguçando a nossa criatividade e muitas vezes trazendo 
inovações.

Tenho participado de eventos com altos executivos da indústria e finalmente posso 
afirmar que já se enxerga uma recuperação, embora ainda modesta em alguns setores 
mas já existe um cenário de otimismo para os próximos anos. Gostaria de transmitir aos 
nossos colegas esta visão de empresários que certamente também nos anima.

Em novembro próximo estaremos realizando o XLIII CONSOLDA, na cidade de Joinville, 
onde esperamos encontra-los para poder trocar nossas experiências e ao mesmo tempo 
poder assistir as apresentações de trabalhos cujos autores merecem ser prestigiados.

Até breve!
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