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Sebastião Pontes destacou a importância do evento

Economista Márcio Borba: perspectivas positivas

Empresários e executivos participaram do evento

Associados lotam auditório no
8º Encontro Simmepe
Empresários e executivos de empresas associadas prestigiaram o 8º
Encontro Simmepe que teve como
tema “Cenário Econômico e Projeções para a Indústria do Estado em
2017”. Com o auditório do Sindicato lotado, o presidente do Simmepe,
Sebastião Pontes, deu início aos trabalhos agradecendo a presença de
todos e destacando a importância do
evento como mais uma iniciativa do
Sindicato visando dar o suporte necessário a fim de que os dirigentes
das empresas estejam sempre atualizados em relação a conjuntura do
País e também em relação às novidades nas áreas de gestão e boas práticas de mercado.
O palestrante da noite no 8º Encontro Simmepe foi o economista

Márcio Borba, diretor presidente da
Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial. Na ocasião, ele
expôs em detalhes a evolução da crise econômica que penaliza o País há
cerca de três anos, ressaltando que os
indicadores sinalizam que a conjuntura tende a melhorar a partir deste
ano. “Apesar do maremoto econômico, falta muito pouco para que o
Brasil saia da crise. Todos os sinais
mostram que estamos recuperando a
economia nacional, a inflação baixou,
os juros baixaram. Se a recuperação
vai realmente acontecer, só saberemos com o tempo”, disse.
Para Borba, o governo de Michel
Temer não pensa em reeleição, por
isso ele se tornou o presidente das reformas.. “O caminho está certo, o go-

verno tomou medidas para combater
o déficit, iniciou as discussões sobre a
reforma tributária e batalha pela reforma trabalhista e previdenciária”.
Com relação a reforma tributária,
Borba acredita que a medida mais
acertada seria a adoção do IVA (Imposto sobre o Valor Agregado), o
imposto único que é pago em países
europeus. “Isso ajudaria a reduzir a
carga tributária e ocasionaria a diminuição da estrutura arrecadadora do
Governo Federal”, explicou.
O próximo Encontro Simmepe
será realizado dia 27 de abril. No
evento serão abordadas questões relativas à saúde e segurança no trabalho a partir do tema: “Prevenir é melhor do que remediar”.

Programa para aumento de produtividade
Durante o 8º Encontro Simmepe,
foi apresentado o Programa Brasil mais
Produtivo. A iniciativa visa ao aumento,
em pelo menos 20%, da produtividade de pequenas e médias indústrias a
partir de correções no processo produtivo. O programa do Governo Federal é
desenvolvido por meio de um serviço

de consultoria prestado pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai). O atendimento dura 120 horas
com foco na redução dos desperdícios
mais comuns no processo produtivo. O
programa tem um custo de R$ 18 mil
por consultoria. Desse total, a empresa
paga apenas R$ 3 mil, valor que pode

ser financiado no Cartão BNDES e que
só será devido se os resultados esperados forem alcançados. Podem participar do programa indústrias de pequeno e médio porte que tenham entre
11 e 200 empregados. Os interessados
devem se inscrever no site:
www.brasilmaisprodutivo.gov.br.

Iniciadas vendas da Mecânica Nordeste
Com expectativa de público de 15
mil visitantes e cerca de 150 marcas
expositoras, a Fimmepe 2017 – Mecânica Nordeste (Feira da Indústria
Mecânica, Metalúrgica e de Material
Elétrico de Pernambuco) começou a
ser comercializada em fevereiro. Este
ano, o Simmepe, que realiza a Fimmepe há 22 anos, está ampliando os
investimentos para atrair visitantes
qualificados dos estados do Nordeste
como forma de potencializar as oportunidades de negócios e consolidar o
perfil regional do evento.
Em 2017, a Mecânica Nordeste,
que acontecerá de 24 a 27 de outubro,
será organizada pela Insight Feiras e
Negócios. A empresa é comandada
pela diretora Tatiana Meneses, que,
nos últimos cinco anos, foi responsá-

incentivará os expositores a convidar
compradores a visitar seus estandes.
Os participantes do programa terão
benefícios como release exclusivo sobre a empresa, homenagem na abertura do evento e destaque através de
banner aéreo identificado.

Fimmepe: oportunidades para ampliar as vendas

vel pela organização em Pernambuco das feiras promovidas pela Reed
Exhibitions Alcantara Machado, maior
empresa de eventos do mundo.
Entre as ações que serão adotadas visando à qualificação do público,
está o projeto “Expositor TOP” que

Presidente participa de
reunião com ministro
O presidente do Simmepe, Sebastião Pontes,
participou de
reunião (foto
ao lado) com
o ministro de
Minas e Energia, Fernando
Bezerra Filho, organizada pela Federação das Indústrias.
No encontro, Pontes falou ao ministro sobre a importância da implantação da segunda etapa da Refinaria Abreu
e Lima para a economia do Estado e, em especial, para o
segmento da indústria metalmecânica e eletroeletrônica.
“A retomada da implantação da unidade geraria demandas para as indústrias do setor que atuam em diversos
segmentos”, disse. Segundo Pontes, o ministro informou
que a retomada da obra deverá ser viabilizada a partir de
uma Parceria Público Privada (PPP). Contudo, ainda não
há previsão de quando o reinício possa ocorrer.

Outro programa é o “Comprador
Vip!”. Essa ação terá foco nos visitantes indicados por expositores e
entidades parceiras. Esses visitantes
contarão com facilidades como estacionamento gratuito, credencial antecipada, lounge exclusive com buffet e
wifi. Além disso, os compradores indicados, vindos de fora da região metropolitana e de outros estados, terão
hospedagem garantida em hotel 4
estrelas no Recife e transporte para o
Centro de Convenções.

Serviços do Sindicato
para a sua empresa
• Palestras para estimular a motivação e engajamento dos
colaboradores sem custo para empresas associadas.
• Cursos In Company de curta duração desenvolvidos por consultoria
para potencializar os resultados das empresas
• Assistência Jurídica;
• Condução do processo de negociação salarial na Data-Base com o
Sindicado dos trabalhadores metalúrgicos.
• Seminários, cursos técnicos para capacitação empresarial.
• Participação em missões empresariais no país e no exterior para
visita a feiras e polos industriais;
• Permanente relacionamento com os sindicatos congêneres.
• Orientação na busca de incentivos e linhas de financiamento.
• Realização há 22 anos da feira anual Fimmepe – Mecânica Nordeste.
• Salão de festa, sala de reunião e auditório para eventuais cursos,
seminários e outros.
• Clipping diário de notícias do dia, newsletter semanal (Simmepe
News) e jornal bimestral (Simmepe Informa).
• Site na Internet com informações sobre a entidade, empresas associadas, o setor e sobre a economia do Estado e do País.
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Alternativa para
redução de custo
com energia
Energia vem sendo o ponto
chave para o controle de custos
de todas as atividades econômicas. Seja comercial ou industrial,
cada vez mais o peso das contas
de energia são avaliadas e reorganizadas de modo a atender a produção sem prejudicar o balanço
financeiro no fim do mês.
O que pouca gente sabe é que
o contrato de energia celebrado
entre os consumidores e as distribuidoras pode ser determinante
no valor final da fatura.
Isso porque os consumidores
são separados por dois grandes
grupos: “B” (Baixa tensão) e “A”
(Alta tensão). Os consumidores do
grupo B são os mais numerosos e
representam a gama de consumidores que pagam o consumo de
energia através de um valor fixo.
A tarifa para este grupo é atualizada anualmente e o simples fato de
deixar de utilizar a energia representa uma redução proporcional
no valor da fatura.
Para os clientes considerados
Grupo A, que precisam ser conectados à rede pública através
de transformadores, os contratos
equivalem aos dos “planos de telefonia”, nos quais, a depender do
modelo de contrato, o valor se torna diferente e muitas vezes mais
caro.
Se considerarmos uma mesma
atividade, com contratos de energia diferentes, os valores podem se
tornar bem mais caros.
Vejam este exemplo:

Este consumidor foi simulado
nas diversas opções de tarifa da
distribuidora para um mesmo consumo. Podemos observar que há
uma variação de valores entre os
diversos tipos de contrato de energia. Isso acontece em muitos segmentos pois existem no mercado
diversas empresas com a mesma
atividade, número de funcionários
e equipamentos que, apesar disso,
pagam valores de faturas de energia bem diferentes.
Se o exemplo apresentado
anteriormente fosse em uma indústria, a composição dos custos
de energia para concorrentes seriam completamente diferentes.
Uma empresa estaria pagando R$
9.040,00, enquanto a sua concorrente estaria pagando R$ 6.384,00
para a mesma quantidade de energia consumida.
Outra informação que poucos
sabem é que este tipo de problema pode ser resolvido através da
contratação de um consultor. Este
profissional tem a capacidade de
promover ajustes no contrato de
energia e as modificações necessárias para a correção das distorções.
Há ainda outras situações nas
quais a conta pode estar com o
valor ideal de tarifa, porém ainda
pode estar com outros parâmetros
mais contratados como demanda
e etc. Estes problemas também
podem ser resolvidos por meio de
consultoria.
Fica então a dica: observe os valores das faturas de energia e questione caso o valor pago represente
um peso para a empresa. Lembre-se que energia elétrica é um insumo da produção e não devemos
produzir valores para sustentar
grandes custos energéticos.
Vagner Couto,
Consultor da Paci - Projetos, Assessoria e
Consultoria de Instalações
paci@paci.com.br

Embaixador Bernardini (c) e líderes empresariais

Reunião com o
embaixador italiano
O presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, e o secretário executivo, Girley Brazileiro, participaram de
reunião de lideranças empresariais
pernambucanas com o embaixador
da Itália, António Bernardini, na sede
da Federação das Indústrias. No encontro, realizado em 10 de fevereiro,
foi discutida a possibilidade de realização de parcerias com empresas
italianas em diversos segmentos, entre os quais o metalmecânico e eletroeletrônico.

Visita à empresa S4 Solar do Brasil

Dirigentes visitam
empresas de PE
A S4 Solar do Brasil, que está investindo R$ 80 milhões em Pernambuco em uma indústria de painéis
solares, recebeu a visita do presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, e
do secretário executivo, Girley Brazileiro, no dia 9 de fevereiro, no Cabo
de Santo Agostinho. Eles foram conhecer de perto o projeto que irá
possibilitar a criação em Pernambuco de uma cadeia produtiva de equipamentos para geração de energia
fotovoltaica.
Já no dia 7, o vice-presidente Alexandre Valença realizou uma visita de
cortesia a indústria Madelar, empresa
associada do Sindicato localizada em
Belo Jardim, que produz portas automáticas e perfis metálicos.

Cromo Sul: experiência e excelência
Há mais de 30 anos trabalhando
com qualidade e responsabilidade,
a empresa associada ao Simmepe,
Cromo Sul, foi fundada com o propósito inicial de aplicar cromo duro
em matrizes para injeção de plásticos e ferramentas, hastes de carregadeiras e hidráulica. “Até 1986 eu
era encarregado numa retífica de
cromo industrial, na época recebi
ajuda do proprietário de onde trabalhava e consegui abrir um negócio próprio”, disse Raimundo Camilo, presidente da Cromo Sul.
No início, seus principais clientes
eram usinas, engenhos e construtoras. Com a maior procura gerada
pela qualidade dos seus serviços, a
empresa ampliou suas instalações
e consolidou sua participação no
mercado passando a atender também indústrias dos segmentos alimentício, automotivo e mecânico.
De olho nas demandas do mercado e buscando ampliar os seus
negócios, Raimundo Camilo decidiu investir no redirecionamento da
produção. No ano de 2000, a Cromo Sul deixou de trabalhar com o
cromo duro e passou a utilizar novas tecnologias para aplicação de
cromo brilhante e outros materiais.
Com isso, serviços diferenciados
passaram a ser oferecidos como a
cromagem decorativa, niquelagem,
banho de cobre, banho de estanho,
banho de prata para contatos e
chaves elétricas, além de galvanização eletrolítica a frio, que é utilizada
em diversas peças de navios e peças
leves como parafusos e porcas.
Ao adotar a nova tecnologia, a

Luciana e Raimundo: melhorias constantes para satisfazer as necessidades e as expectativas dos clientes

empresa passou a atuar também no
segmento de restauração. Raimundo conta que muitas peças chegam
à sua empresa envoltas em grossas camadas de concreto. “Depois
de recuperada, muitos clientes demoram a acreditar que foi possível
a restauração. É um trabalho que
gosto de fazer”, disse. Sempre atento às oportunidades de mercado, a
empresa planeja agora oferecer o
banho de ouro em bijuterias finas e
em joias, ainda em 2017.
“Satisfazer as necessidades e as
expectativas dos nossos clientes,
oferecendo-lhes serviços de cromação perfeita por meio da melhoria
continua dos nossos processos é a
nossa meta diária”, relata Raimundo, que administra o negócio com
sua filha, Luciana Gomes. Juntos,
eles não só buscam estar atentos às
demandas do mercado, mas tam-

bém focam atenção nas demandas
sociais. Nesse sentido, desenvolvem
um projeto que tem como objetivo
ensinar a arte da cromagem e galvanização para jovens que desejam
entrar no mercado de trabalho.
Com uma história rica em adaptações às necessidade do mercado
por meio da capacitação e adoção
de novas tecnologias, Raimundo
destaca a importância do associativismo como forma de fortalecer a
empresa para encarar os desafios.
“O Sindicato disponibiliza uma assistência jurídica fundamental para
um bom andamento do negócio.
Além disso, os encontros são importantíssimos, pois permitem a
troca de experiências e a ampliação
dos conhecimentos”, afirmou.
CONTATO: Cromosul - 81 3447.3830
cromosulme@gmail.com

Novas associadas do Simmepe
Com um amplo leque de serviços para as indústrias metalmecânicas e eletroeletrônicas, o Simmepe vem
recebendo um número cada vez maior de associadas. Faça parte também do nosso Sindicato.

•
•
•

Aguilar y Salas Brasil Indústria e Comércio (Ipojuca)
Arxo Industrial do Brasil (Vitória de Santo Antão)
Sunwind Consultoria e Projetos (Recife)

•
•
•

Serra Tubos (Serra Talhada)
Metalúrgica Belo Jardim (Belo Jardim)
Fotovoltaica Energia Solar (Jaboatão dos Guararapes)

