


Esse é o Guia Completo sobre Serralharia e nós temos apenas um

único propósito com ele: te transformar em um serralheiro

extremamente bem sucedido.

Para isso, vamos falar neste material sobre alguns pontos

específicos que, com toda a certeza, vão fazer muita diferença na

sua atuação dentro do ramo da serralharia.

Aqui você irá aprender:

● O que é a serralheria e como você pode se tornar um

serralheiro;

● Porque você deve trabalhar com serralheria;

● Quais são as ferramentas indispensáveis para atuar da

melhor maneira possível;

● Dicas infalíveis para se tornar um serralheiro de sucesso

● EPI’s essenciais para trabalhar com serralheria;

● Dicas para conquistar mais clientes e ampliar a sua renda.

Se você quer ter acesso a esses conhecimentos, continue conosco
neste e-book até o final!



A serralheria é a área que atua na construção de diversos itens, assim como a prestação de

serviços como polimento e pintura de objetos.

De uma forma geral, a maioria das peças que são produzidas dentro de uma serralheria

acabam sendo destinadas à construção civil. Podemos citar, por exemplo:

Por sua vez, o serralheiro é o profissional que vai ser responsável pela realização dos

serviços dentro da serralheria. Ele pode atuar em diferentes frentes, tais como elaboração

de desenhos, construção de itens e reparos.

Para poder se tornar um serralheiro qualificado, é muito importante que o profissional:



Inclusive, hoje em dia é possível encontrar uma série de cursos e vídeos online que

ensinam mais sobre a profissão de serralheiro e podem ser muito instrutivos para o seu

desenvolvimento profissional.

De forma objetiva, podemos dizer que existem dois grandes motivos para se trabalhar com

a serralharia. São eles:

Vamos falar sobre esses dois pontos de forma isolada para que você possa compreendê-los

melhor:

Crescimento da construção civil

A construção civil é um setor com uma demanda virtualmente infinita, já que sempre haverá

novas pessoas precisando de moradia. Com isso, o serralheiro que presta serviços

diretamente para a construção civil, nunca ficará sem trabalho, pois a indústria da

construção sempre irá precisar dos seus serviços.

Vale a pena ressaltar que mesmo em períodos de extrema crise — como durante a

pandemia — o setor continuou crescendo e gerando oportunidades.

Falta de mão de obra no mercado

Vivemos em uma sociedade que tende cada vez mais a procurar serviços considerados

intelectuais e que não exijam tanto trabalho braçal. Por conta disso, vivemos um verdadeiro



apagão de mão de obra no mercado. Hoje faltam pedreiros, colocadores de piso,

eletricistas, encanadores, marceneiros e serralheiros.

Essa falta de mão de obra faz com que esses profissionais sejam mais valorizados e,

principalmente, que possam cobrar mais caro pelos seus serviços.

A mão de obra deve se tornar ainda mais escassa nos próximos anos, então, os

profissionais verdadeiramente qualificados devem conquistar cada vez mais espaço e

oportunidades.

Ferramentas indispensáveis para a sua serralheria

Veja a seguir quais são as ferramentas indispensáveis para a sua serralheria.

● Furadeira de impacto;

● Lixadeira de cinta;

● Serra Tico Tico;

● Multicortadora;

● Esmerilhadeira;

● Moto Esmeril;

● Transformador de Solda;

● Inversora de Solda;

● Máscara de Solda;

● Tesoura Faca;

● Torno de bancada.

Ao contar com essas ferramentas você conseguirá prestar seus serviços com qualidade,

garantindo a melhor entrega possível para seus clientes, o que naturalmente vai te ajudar a

se desenvolver cada vez mais na profissão.



Dicas infalíveis para se tornar um serralheiro de sucesso

Seja você o profissional que for, os princípios do sucesso costumam ser muito comuns.

Isto é, na maioria das profissões podemos perceber que os melhores profissionais

geralmente compartilham um conjunto de ações que acabam fazendo toda a diferença em

suas vidas.

Essas ações são:

● Investir em qualificação constantemente;

● Ter um compromisso total com a qualidade em seu trabalho;

● Dedicar-se incansavelmente para melhorar como profissional;

● Aplicar o conhecimento de forma prática;

Todas essas ações são as dicas que queremos dar para você que deseja se tornar um

serralheiro de sucesso.

Ao controlar essas variáveis simples e essenciais, você terá total condições de se

transformar em um profissional muito requisitado dentro do mercado.

Até porque, cada uma dessas ações servirá para te trazer mais conhecimento sobre

equipamentos, práticas, estratégias e tudo o que é preciso para que sua serralheria seja um

sucesso.

EPI’s essenciais para trabalhar com serralheria

Veja a seguir quais são os EPI’s mais importantes para quem trabalha com serralheria:

● Óculos de Segurança;

● Protetor Facial;

● Protetor Auricular;

● Respirador acoplado com cartucho químico específico;

● Máscara facial com filtros;

● Máscara de solda;



● Luvas especiais de raspa de couro;

● Calçado de segurança com biqueira de aço;

● Perneira, mangote e avental de raspa de couro.

A utilização desses equipamentos de proteção permitirá que o serralheiro evite acidentes,

proteja-se de danos a sua saúde e consiga desempenhar sua função com total segurança!

Agora que você já sabe tudo sobre a serralheria, chegou a hora de descobrir como

transformar o seu conhecimento em dinheiro. O papo agora é sobre conquistar mais

clientes e aumentar sua renda e nós vamos te ensinar os passos básicos para conseguir

fazer isso. Confira!

Faça um serviço de extrema qualidade

Em primeiro lugar, precisamos ser honestos: profissionais ruins não têm espaço no

mercado. Por conta disso, você deve ter o compromisso de prestar um serviço de extrema

qualidade, dentro de suas condições.

Caso ainda não sinta segurança para trabalhar por conta própria, busque oportunidades em

outras serralherias e se desenvolva profissionalmente.

O fato é: sendo um bom profissional e executando os seus serviços de forma pontual,

honesta e diligente, você será rapidamente reconhecido pelo mercado, principalmente pela

escassez de profissionais com esse perfil.

Se posicione dentro da Internet

Se posicionar dentro da Internet é uma excelente alternativa para conseguir mais clientes.



Mas aqui é importante se lembrar de quem são os principais clientes de uma serralheria:

empresas de construção civil.

A compra de empresas para empresas (B2B) geralmente é realizada por conta de uma

necessidade e, quando temos uma necessidade, centralizamos o nosso desejo de compra

no Google, que nos oferece a possibilidade de buscarmos exatamente o que queremos.

Para se posicionar da forma certa, é importante possuir um site bem estruturado, um bom

perfil no Google Meu Negócio e fazer anúncios no Google para alcançar novos clientes.

Porém, sabemos que todo início é difícil. Dessa forma, use as redes sociais ao seu favor!

Mantenha elas sempre atualizadas e divulgue os seus serviços.

Esse pacote básico pode ser mais do que o suficiente para te trazer novos clientes todos os

meses!

Aposte nas indicações e nos relacionamentos

Muitas serralherias conseguem crescer no mercado por conta das indicações de clientes

para o qual já trabalharam. Por isso, sempre procure nutrir um bom relacionamento com

seus clientes, deixe o seu cartão, se faça presente e peça indicações.

Além disso, tente criar uma rede de relacionamentos com engenheiros e arquitetos da sua

cidade, que podem atuar como intermediadores entre você e as empresas que podem

desejar os seus serviços.

Com a junção desses 3 pilares e aplicação dos mesmos no longo prazo, existem grandes

chances de que você tenha uma carteira recheada de clientes!

A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do país! Visite o nosso site e nos

acompanhe nas redes sociais!

https://casaserralheiro.com.br/
https://www.instagram.com/casaserralheiro/



