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O auditório do Empresarial The Pla-
za, no Recife, ficou lotado com mais 60 
profissionais e empresários do setor 
industrial no I Encontro de Compra-
dores de Pernambuco. Realizado pelo 
Simmepe, o evento foi a oportunidade 
para conhecer as inovações estratégicas 
aplicadas ao segmento de compras, in-
clusive nas cadeias de suprimentos da 
indústria 4.0.

No evento também foi lançado o 

portal “Fornecedor Industrial”, platafor-
ma criada pelo Simmepe que irá con-
tribuir para a ampliação dos negócios 
das indústrias e facilitar a vida dos com-
pradores que procuram por produtos e 
serviços do setor metalmecânico e ele-
troeletrônico (Veja matéria na página 
seguinte).

 
Na abertura do evento, Sebastião 

Pontes, presidente do Simmepe, deu 
boas-vindas aos presentes e destacou 

que o encontro tem o objetivo propor-
cionar uma oportunidade para intera-
ção entre os profissionais das indústrias 
e trazer novos conhecimentos para o 
aperfeiçoamento das atividades dos 
compradores em suas empresas.

Dando início ao programa de semi-
nários, o administrador e consultor com 
MBA em gestão empresarial, Luciano 
Melo, falou sobre as novas perspectivas 
em gestão das cadeias de suprimentos 
da indústria. Segundo ele, o ambien-
te industrial tem apresentado diversas 
mudanças técnicas e organizacionais 
que buscam acrescentar novas estraté-
gias para a competitividade, integrando 
as atividades que agregam valor, ge-
rando distribuição de responsabilida-
des e parceria entre empresas.

 
Na sequência, o especialista em 

gerência contábil e controladoria, Igor 
Bulhões, destacou a importância dos 
controles operacionais como forma de 
assegurar o cumprimento dos objetivos 
específicos de uma operação.

Para Otávio Carvalho, da Imetra, as 
palestras foram esclarecedoras. “Vimos 
tópicos importantíssimos que mos-
traram a importância da assessoria na 
hora de comprar”, disse. Na opinião de  
Aryanne Gonçalves, da Lismar Game 
Station, as dicas foram fundamentais. 
“É preciso estar sempre se qualificando 
e buscar parcerias para desenvolver um 
excelente trabalho”, afirmou.

Já para Fagner Paiva, da Smart Dis-
tribuidora, a palestra gerou um conhe-
cimento necessário para quem trabalha 
no segmento e isso beneficiará com-
pradores e vendedores. “A palestra me 
fez perceber com mais clareza as fun-
ções do comprador”, disse Ricardo Oli-
veira, representando a Soldatec. O evento reuniu empresários e profissionais da área de compras das indústrias de Pernambuco  

O consultor Luciano Melo falou sobre as inovações no campo da gestão de suprimentos na indústria



Lançado portal Fornecedor Industrial
Uma das atrações do I Encontro 

de Compradores de Pernambuco foi 
o lançamento do portal “Fornecedor 
Industria” (www.fornecedorindus-
trial.com.br) criado pelo Simmepe 
como ferramenta que irá contribuir 
para a ampliação dos negócios das 
indústrias e servirá de suporte aos 
compradores que necessitam de 
produtos e serviços oferecidos pela 
cadeia industrial metalmecânica, ele-
troeletrônica e naval.

No portal, poderão ser encon-
trados fornecedores de máquinas, 
equipamentos, ferramentas, estru-
turas metálicas, embarcações, supri-
mentos para soldagem, serviços de 
usinagem, galvanização e sistemas 
de gestão, entre muitos outros.

A pesquisa no site pode ser fei-
ta de forma rápida e fácil apenas 
digitando o nome do produto pro-
curado. Feito isso, o sistema lista as 
empresas que oferecem os itens de-
mandados, informando os dados de 
contato e abrindo uma janela na qual 
pode ser feito o pedido de orçamen-
to à empresa fornecedora.

As empresas fornecedoras, por 
sua vez, poderão fazer o cadastro no 
site para divulgar seus produtos, além 
de receber pedidos de orçamentos e 
encomendas.

“Até agora, o empresário neces-
sitava se lançar na internet fazendo 
várias buscas para tentar obter cota-
ções de serviços, tendo transtornos 
e dificuldades de negociação. Com o 
portal “Fornecedor Industrial” é pos-
sível estabelecer relação direta entre 

as empresas, proporcionando maior 
integração e produtividade”, afirmou 
Rafael Lira, diretor da Ser Digital, em-
presa que desenvolveu o Portal.

 
Ele destacou ainda que o compra-

dor também pode apenas indicar os 
serviços que precisa. “Com isso, as 
empresas cadastradas no portal, que 
podem suprir as necessidades do 
cliente, recebem a demanda e podem 
tomar a iniciativa de enviar cotação e 
começar uma negociação”.

O executivo Rafael Lira fez a apresentação do site na Internet que dá suporte aos negócios das indústrias

Abimaq realiza Encontro com o Presidente
A Associação Brasileira das Indús-

trias de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) realizou no Recife o Encon-
tro com o seu Presidente reunindo 
empresas associadas da regional Nor-
te Nordeste.

No evento, que contou com a par-
ticipação do vice-governador de Per-
nambuco, Raul Henry, o presidente da 
Abimaq, José Velloso, traçou um pa-
norama das ações da Associação em 
prol do setor industrial nacional com 
destaque para as atuações em diver-
sas frentes com o objetivo de criar as 
condições favoráveis ao investimento. 
Entre as reivindicações da entidade 
estão a redução das taxas de juros, 
câmbio competitivo, o restabeleci-
mento do fluxo de crédito e o equa-
cionamento dos passivos fiscais.

Por sua vez, o dire-
tor de ação política da 
Abimaq, Germano Rigot-
to, falou sobre a atual si-
tuação política do País e 
sobre as reformas traba-
lhista, tributária e da pre-
vidência. Para ele, o Brasil 
não tem tempo a perder 
e necessita avançar rápi-
do no sentido de realizar 
as reformas necessárias 
para construir uma nova plataforma 
para o crescimento. 

Sebastião Pontes, diretor regional 
da Abimaq e presidente do Simmepe, 
falou sobre a importância do associa-
tivismo para a atividade empresarial 
e destacou a atuação da regional da 
Abimaq como instrumento de suporte 

às indústrias do setor.

Já João Sandoval, vice-presidente 
Simmepe e um dos fundadores da sede 
regional Norte Nordeste da Abimaq, fez 
um resumo da história e dos desafios 
da indústria nordestina e ressaltou a im-
portância do setor produtivo pernam-
bucano no cenário regional.

Lideranças políticas e empresariais participaram do evento da Abimaq
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Palestra ao vivo sobre
Reforna Trabalhista

 No próximo dia 11 de dezembro,  
às 10h30, o Simmepe vai realizar uma 
palestra ao vivo por meio do seu ca-
nal no Youtube sobre as recentes mu-
danças ocorridas na legislação traba-
lhista. Veja no site o Simmepe (www.
simmepe.org.br) o endereço do canal 
do Sindicato no Youtube.

O palestrante será o assessor jurí-
dico do Simmepe, João de Castro, au-
tor do livro “Reforma Trabalhista, Le-

gislação Comparada e Comentada”. 
Ele falará sobre os pontos que mais 
geraram dúvidas entre empresários e 
profissionais de Recursos Humanos  
nos primeiros 30 dias após a entrada 
em vigor da nova legislação. 

Também comentará casos reais 
que foram destaques entres as senten-
ças expedidas como base na lei atual. 
Durante o evento, os internautas po-
derão fazer perguntas ao palestrante.

Simmepe
tem novas
associadas

BLUETECH
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

HAGANE NORDESTE
Facas e ferramentas industrais

REPARUSI
Usinagem, manutenção de 
máquinas e equipamentos

SESA ENGENHARIA
Fabricação de tanques
metálicos e caldeiras

VARD ELECTRO BRAZIL
Instalação e manutenção
elétrica

MISSÃO AFRICANA – Uma missão de 
Embaixadores Africanos e Árabes esteve 
no Recife, em outubro, para encontros 
com autoridades governamentais e lide-
ranças empresariais. O objetivo era in-
crementar as relações econômicas com 
Pernambuco. Na reunião com o segmento 

empresarial, o Simmepe foi representado 
pelo secretário executivo, Girley Brazileiro, 
que aparece na foto com o embaixador de 
Cabo Verde, Domingos Mascarenhas. Na 
ocasião, Girley apresentou aos diplomatas 
um panorama da indústria eletrometal-
mecânica de Pernambuco.

Oferecendo um amplo 
leque de serviços, além de 
oportunidade de capacita-
ção para gestores e cola-
boradores, o Simmepe atrai 
um número cada maior de 
empresas que buscam se as-
sociar ao Sindicato a fim de 
ter acesso a benefícios imo-
portantes para o ganho de 
competitividade. Veja abaixo 
as novas associadas.

O workshop “O Profissional do Fu-
turo” foi realizado na empresa asso-
ciada Engeman. Na ação foi adotada 
a metodologia Lego Serious Play®, 
que utiliza a inovação e a criativida-
de para avaliar o momento atual e as 
competências fundamentais para a 
atuação da empresa no mercado do 
futuro.  Essa foi mais uma ação do “Dia 
D”, programa de treinamento ofereci-
do pelo Sindicato. Reserve uma data: 
projetos@simmepe.org.br | Whatsapp 
(81) 98985 9862.

Capacitação de colaboradores

Workshop utilizou a metodologia Lego Serios Play® 



2017: um ano de muito trabalho e realizações em prol dos associados

Sebastião Pontes abre o 8º Encontro Simmepe no qual o 
economista Márcio Borba realizou palestra sobre as 
perspectivas econômicas para 2017 e 2018
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O presidente do Simmepe, Sebastião Pontes e o secretário 
executivo, Girley Brazileiro, participaram de reunião com o 
embaixador da Itália, António Bernardini

Em reunião com o ministro de Minas e Energia, Fernando 
Bezerra Filho, o presidente do Simmepe defendeu
a implantação da segunda etapa da Refinaria Abreu e Lima 

Dúvidas nas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho foram 
esclarecidas no 9º Encontro. Especialistas falaram sobre 
prevenção contra acidentes e passivos trabalhistas

O Simmepe disponibilizou treinamento para
o desenvolvimento de competências técnicas e
comportamentais para diversas empresas associadas

O presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, participou de 
reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho, na qual 
foi debatida a formação profissional e técnica no Estado

Em Caruaru, o Simmepe promoveu, juntamente com o
Sindidoces, o 1º Encontro Empresarial do Agreste reunindo 
empresários e executivos da Região

As alterações na legislação em relação ao trabalho temporário 
e terceirização de serviços foi o tema do 10º Encontro Simmepe 
que mais uma vez lotou o auditório do Sindicato

O 11º Encontro Simmepe abordou a Reforma Trabalhista,
seus Impactos e particularidades e teve como palestrantes
os especialistas Mário César e João de Castro

O Simmepe participou no I Encontro da Indústria com o
objetivo de divulgar seus serviços e abrir espaço para as
associadas apresentarem seus produtos

Como parte do programa de apoio a empresas do Interior,
o vice-presidente, Alexandre Valença, esteve em Serra Talhada 
onde fez uma visita a associada Serra Tubos

O vice-presidente Alexandre Valença e o secretário executivo 
Girley Brazileiro reuniram-se com embaixadores da União
Europeia e apresentaram o potencial da indústria do Estado

O presidente Sebastião Pontes e o vice Alexandre Valença
participaram de reunião com vice-governador, Raul Henry, na 
qual foram apresentadas reivindicações em favor da indústria

No I Encontro de Compradores realizado pelo Simmepe, os 
profissionais da área de suprimentos puderam se atualizar em
relação as novas estratégias adotadas pelo mercado

O Simmepe lançou o Portal do Fornecedor, site da internet que 
contribui para a ampliação dos negócios das empresas e facilita 
a vida de quem necessita de produtos industriais



Empresas com foco na sustentabilidade
As empresas Mecol, Pórtico, 

Sunwind, Iane, e Oasis, todas associa-
das ao Simmepe, estão participando 
do programa Modelo Sesi de Sus-
tentabilidade para a Competitivida-
de desenvolvido pelo Serviço Social 
da Indústria (Sesi), em parceria com a 
Fundação Dom Cabral e o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento,. 

O programa tem como foco esti-
mular que um número cada vez maior 
de empresas adote práticas que au-
mentem a sustentabilidade de suas 
operações e invistam também na me-
lhoria das condições de trabalho, uma 
vez que existe uma interdependência 
entre a produtividade e a satisfação do 
trabalhador.

Como parte das atividades, foi reali-
zado dia 22 de novembro, o workshop 
“Processo Produtivo Ecoeficiente na 
Casa da Indústria. No evento foi apre-
sentado o tema “Eficiência Energé-
tica e Energia Solar”. Para inscrever 
sua empresa no programa ligue (81) 
3412.8581 ou envie email para con-
sultoria.rcorporativa@pe.sesi.org.br.

Associadas aumentam produtividade 
Ganho de produti-

vidade e maior engaja-
mentos das equipes estão 
entre os avanços que seis 
indústrias associadas ao 
Simmepe estão conquis-
tando como resultado 
dos serviços de consulto-
ria prestados no âmbito 
do Programa Brasil Mais Produtivo.

Desenvolvido pelo Governo Fe-
deral por meio da Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), 
o programa tem como objtivo pro-
porcionar o aumento em pelo menos 
20% na produtividade de pequenas e 
médias empresas a partir de correções 
realizadas no processo industrial.

“Gostei do programa. 
A mudança mais percep-
tível aconteceu na altera-
ção do layout, diminuin-
do o trânsito de material 
dentro da empresa. Além 
disso, a consultoria nos 
ajudou a readequar com-
pletamente a linha de 

produção e isso nos beneficiou bastan-
te em função do tempo, melhorando 
a produtividade dentro da empresa”, 
disse João Ricardo, diretor comercial da 
Iane.

Segundo Silas Galvão, assessor do 
sistema de qualidade da indústria Pre-
venção, foi possível reduzir uma etapa 
na linha de produção e isso ajudou 

reduziu em cerca de 50% o tempo de 
movimentação. Além disso, com o su-
porte dado pelo programa, a empresa 
também trabalhou a conscientização 
dos profissionais em relação à necessi-
dade de se envolver com a otimização 
da produtividade.

“Depois da consultoria, diminuímos 
o tempo ocioso das máquinas, conse-
guimos evitar desperdícios e tornamos 
nossa produção mais eficiente”, reve-
lou André Freitas, gerente de produção 
e operações da Ipam.

Além da Iane, Prevenção e da Ipam, 
também estão participando do progra-
ma a Simisa, Pórtico Esquadrias e Noral 
– Nordeste Alumínio.

Dirigentes no Congresso da Indústria
O presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, e o vice 

Alexandre Valença participaram do 3º Congresso Brasileiro 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos realizado pela 
Abimaq (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas).

No evento, que reuniu lideranças do setor de máquinas e 
equipamentos na sede da Abimaq, em São Paulo, foram de-
batidos temas como as perspectivas do futuro da indústria, 
sistema tributário e novas oportunidades de negócios e fer-
ramentas disponíveis que possam contribuir para promover 
o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Entre os palestrantes estavam Antonio Lavareda, Cientis-
ta Político, que falou sobre “A um ano da Eleição 2018: Con-
juntura e Perspectivas”; e Paulo Rabelo de Castro, presidente 
do BNDES, que abordou o tema “Qual o futuro da indústria”.

Sebastião Pontes (c), presidente do Simmepe, com o vice Alexandre Valença e o
presidente da Abimaq, José Velloso
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Luciano Viana de Melo
Consultor empresarial
lvmelo@hotmail.com

RISCOS 
Não entender as etapas de 

compras (negociações e supri-
mentos) como uma das estra-
tégias do negócio traz um risco 
ao processo. Não ter estratégias 
de negociações formatadas na 
qual fique claro as necessidades, 
pode inviabilizar novos projetos 
e trazer prejuízos financeiros ao 
empresário.

É fundamental que todas as 
aquisições sigam uma estratégia 
especifica, seguindo as caracte-
rísticas do que está sendo com-
prado (Capex, MRO, Matérias 
Primas e outros), pois para cada 
grupo de materiais ou serviços 
existem avaliações diferentes a 
serem analisadas quando esta-
mos buscando na maioria das 
negociações o custo x benefício, 
e não apenas o menor valor. 

OPORTUNIDADES 
Outra condição fundamental 

para estes processos de compras 
e negociações é ficarmos aten-
tos as oportunidades de merca-
do, acompanhando a disponibi-
lidade de oferta e demanda dos 
principais produtos e serviços 
que consumimos, de forma que 
tenhamos a oportunidade de re-
alizarmos as renegociações com 
os fornecedores parceiros. Para 
itens que por ventura sejam con-
tratados por condição fixa e sem 
muitas possibilidades de redu-
ção, vale a pena avaliar a compra 

de um novo lote / volume com 
valores menores e tentar inserir 
este ganho dentro do negócio, 
este tipo de ação tem um impac-
to direto e positivo, além de con-
tribuir diretamente com a com-
petitividade de seus produtos e 
serviços com relação ao merca-
do concorrente. 

SACADAS
Um profissional de suprimen-

tos bem orientado ao negócio, 
precisa ter suas fontes de infor-
mação de mercado estruturada 
e acompanhar sistematicamente 
com objetivo de identificar todas 
a oportunidades possíveis, sejam 
elas de mercado ou até dos im-
pactos que mudanças tributarias 
podem trazer aos produtos/ser-
viço. 

Existe uma pratica que, em-
bora seja utilizada em outras 
áreas das empresas e indústrias, 
ainda é pouco exercitada nas 
áreas de compras, que é a rea-
lização de benchmarking. Estes 
podem ser feitos com empresas 
do mesmo ramo de atuação ou 
não, mais que tenham tamanhos 
e características similares, como 
foco em identificar boas práti-
cas no processo de suprimentos 
como um todo.

É quase verdade que nem 
tudo pode ser negociado, entre-
tanto são poucos os materiais, 
produtos e serviços que, se bem 
acompanhados, não seja passível 

Compras e Cadeia
de Suprimentos

de uma negociação. Contudo, 
nem toda negociação de sucesso 
precisa ser necessariamente no 
valor (R$), por isso é fundamen-
tal a visão de negócio dos profis-
sionais envolvidos. Por exemplo, 
com as distribuidoras de energia 
talvez valor seja um item fora de 
cogitação, entretanto elevar a 
qualidade do serviço, identificar 
o melhor modelo de contrato, 
negociar datas das leituras para 
um melhor período, são perfeita-
mente possíveis. Pode-se avaliar 
também se podemos comprar 
energia excedentes  de outras 
empresas e coisas do tipo.  

INSIGTHS. 
Avalie a qualidade de seus 

fornecedores;
Tenha certeza que seus con-

tratos de energia, gás e outras 
utilidades estejam adequados ao 
seu negócio;

Verifique se não está pagan-
do a mais por algum problema 
de processos internos e exter-
nos; 

Avalie se seus estoques estão 
saneados/adequados ao seu ne-
gócio;

Garanta que sua área ou pes-
soa de compras estejam com as 
competências corretas para con-
seguir os melhores resultados. 

Informativo do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Pernambuco

Rua Viscondessa do Livramento, 130 - Derby  • CEP 52.010-060 • Recife-PE • (81) 33121200 • www.simmepe.org.br • simmepe@simmepe.org.br

Presidente
Sebastião Pontes
1º Vice-presidente
Alexandre Valença
Vice-presidente
João Sandoval Silveira

MG Comunicação Empresarial
Rua Silveira Lobo, 50 
Casa Forte - Recife/PE
Fones: 81 3445.8871
www.mgcomunicacao.com

DIRETORIA DO SIMMEPE
Vice-presidente
Ítalo Renda Filho
Vice-presidente
Paulo Figueiredo Andrade
1º Secretário
Miguel Medeiros Filho

2° Secretário
Gil José Martins Filho 
1º Tesoureiro
Mário Conte
2º Tesoureiro
Leonardo Amorim 

Secretário-executivo
Girley Brazileiro

Gestora de Projetos e 
Relacionamento
Mirella Santos

PRODUÇÃO DO INFORMATIVO
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Uma oportunidade 
de negócio vislumbra-
da há mais de 30 anos 
transformou-se na In-
dústria local líder na 
fabricação de quadros 
e painéis elétricos. Foi 
percebendo a necessi-
dade de fornecimento 
local de caixas metá-
licas diversas para a 
Construção Civil, que 
na época eram trazi-
das de outros estados, 
como São Paulo, que 
a Socelme começou a 
confeccionar seus pro-
dutos em chapa de aço 
carbono galvanizada e 
alumínio.

Iniciada em 1986, 
seu desenvolvimento 
foi permeado pelo pioneirismo no 
mercado local e o desafio de entre-
gar produtos com a melhor quali-
dade, superando expectativas para 
fortalecer a relação com seus clientes, 
em especial os da Construção Civil. 
À frente do corpo diretor está Álva-
ro Albuquerque, engenheiro civil que 
entrou no início do negócio fundado 
pelo seu pai e transformou de forma 
obstinada a Socelme em sinônimo de 
segurança e credibilidade. 

A empresa associada ao Simme-
pe possui hoje com um vasto mix de 
produtos entre os quais está a linha 
de caixas para medição elétrica, que 
atende normas da ABNT e são homo-
logadas pela concessionária de ener-
gia. São diversos tipos de caixas me-
tálicas para instalações na construção 
civil desde caixas de telefone, incên-
dio, gás, hidrômetro e passagem, até 
caixas de comando.

Também fornece quadros de co-
mando e painéis modulares para 
instalações industriais, comerciais e 
prediais, tudo desenvolvido dentro 
de um alto padrão de qualidade.  Sua 
linha de tampas para fechamentos 
de shaft possuem recursos de altos e 

baixos relevos e oferecem um design 
exclusivo, com a estampagem per-
sonalizada da logomarca do cliente. 
Complementando esse mix, a Socelme 
trouxe para o mercado as melhores 
soluções de kits hidráulicos para ins-
talações prediais, desenvolvidos com 
materiais de alta tecnologia, para con-
dução de água fria e água quente.

Como resultado dos constantes 
investimentos no controle de quali-
dade dos seus produtos e da adoção 
de modernas tecnologias, o parque 
industrial da Socelme conta atual-
mente com máquinas CNC de última 
geração em suas duas unidades fa-
bris. O controle e a modernização da 
sua produção industrial é fortemente 
percebido pelo mercado, como no 
caso do Grupo Neoenergia que utiliza 
a Socelme como laboratório e recen-
temente homologou as novas caixas 
para medição elétrica desenvolvidas 
pelo corpo técnico da empresa. Esta 
relação positiva com o mercado é a 
prova da liderança e confiança de-
positadas nesses mais de 30 anos de 
hostória.

A Socelme se orgulha muito de 
sua contribuição para o desenvol-

vimento da região Nordeste nesses 
últimos anos por meio da sua par-
ticipação com seus produtos nas 
maiores obras da região, entre elas 
o Shopping Recife, Shopping Paço 
Alfândega, Shopping Rio Mar, Mi-
dway Mall Shopping (RN), Manaira 
Shopping (PB), empresariais diversos, 
flats, indústrias, hospitais de grande 
porte como Memorial São José e Es-
perança, entre outros. Graças ao seu 
alto conceito, a empresa vem cada 
dia mais firmando grandes parcerias 
com as maiores construtora do Es-
tado, como Queiroz Galvão, Gabriel 
Bacelar, Moura Dubeux, Pernambuco 
Construtora, além das principais ins-
taladoras do mercado e o varejo es-
pecializado.

As grandes conquistas que fazem 
parte dessa história são a energia 
necessária para continuar seguindo 
em frente. Acreditando que há mui-
to mais caminhos a percorrer para o 
desenvolvimento do negócio, a So-
celme buscará sempre ser um nome 
de referência, competência e credibi-
lidade. 

Álvaro Albuquerque, diretor da Socelme, empresa que vem firmando parcerias com as maiores construtoras do Estado

CONTATO:
Socelme: (81) 3479-1490
E-mail: vendas@socelme.com.br

Socelme: Segurança e credibilidade
fazendo história há 30 anos

8


	Página em branco



