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Realizada há 22 anos, a Fimmepe – 
Mecânica Nordeste (Feira da Indústria 
Mecânica, Metalúrgica e de Material 
Elétrico de Pernambuco) é um evento 
já consolidado no mercado como efi-
ciente instrumento de geração de ne-
gócios para as empresas que comer-
cializam produtos e serviços para os 
segmentos industriais que englobam 
áreas como automação industrial, 
energia renovável, mecânica e meta-
lurgia, elétrica e eletrônica, transporte 
e logística, máquinas, ferramentas e 
equipamentos em geral.

Oferecendo um grande leque de 
soluções para as indústrias que pla-
nejam ampliar ou modernizar suas 
unidades, a Fimmepe atrai todos os 
anos um público qualificado formado 
por empresários, executivos e téc-
nicos que veem na feira uma opor-
tunidade de ter acesso às últimas 
novidades em tecnologias de ponta 
aplicadas ao setor industrial.

Segundo Sebastião Pontes, pre-
sidente do Sindicato da Indústria 
Metalmecânica e Eletroeletrônica de 
Pernambuco (Simmepe), entidade 
realizadora do evento, os indicadores 
econômicos, que sinalizam uma reto-

mada do crescimento econômico do 
País em 2017, já permitem projetar 
um crescimento de pelo menos 10% 
no número de marcas que estarão 
presentes na Fimmepe, que aconte-
cerá de 24 a 27 de outubro, no Centro 
de Convenções de Pernambuco.

“Estamos muito confiantes  de que 
vamos alcançar nossa meta de colo-
car 150 marcas expositoras nacio-
nais e internacionais no pavilhão de 
exposições e receber um público de 
15 mil visitantes qualificados” afirmou 
Tatiana Menezes, diretora da Insight 
Feiras e Negócios, empresa organiza-
dora do evento. Segundo ela, a feira 
disponibilizará um ambiente ideal 
para a prospecção de novos clientes, 
realização de vendas e networking. 
Além disso, eventos de conteúdo e as 
inovações voltadas a uma maior pro-
dutividade industrial, também irão 
atrair a atenção dos profissionais que 
buscam por soluções para aumentar 
a eficácia de suas indústrias.A feira disponibilizará um ambiente ideal para a prospecção de novos clientes, realização de vendas 

Em sua 22a edição, a feira está consolidada no mercado como eficiente instrumento de geração de negócios 



Pernambuco recebe investimentos
de 22 indústrias metalmecânicas

Seis empresas que atu-
am nos segmentos metal-
mecânico e eletroeletrô-
nico foram habilitadas a 
receber incentivos fiscais 
do Programa de Desen-
volvimento do Estado de 
Pernambuco (Prodepe). 
Esses empreendimentos, 
que serão responsáveis 
por investimentos totais 
de R$ 97 milhões, atuam 
em áreas diversas como 
siderurgia, fabricação de 
máquinas, de aparelhos 
eletrônicos e assessórios 
para banheiro.

 
Os empreendimentos, que foram 

aprovados em abril, somam-se aos 16 
projetos de instalação ou ampliação 
de plantas industriais metalmecâ-
nicas e eletroeletrônicas que foram 
habilitados no ano passado. Entre 
eles estão indústrias de baterias au-
tomotivas, eletrodomésticos, peças 
para motos e esquadrias de metal, 
que totalizam investimentos de R$ 
251 milhões. Dessa forma, de março 
de 2016 a abril deste ano, o Estado 
comemora a atração de 22 projetos 
industriais desses setores, represen-

tando um volume de investimento 
de R$ 348 milhões. Entre eles estão 
empresas como Acumuladores Mou-
ra, Gerdau Aços Longos, VN Eletro-
domésticos e Metalflex Indústria de 
Produtos de Alumínio.

 
De acordo com o presidente do 

Sindicato da Indústria Metalmecâ-
nica e Eletroeletrônica de Pernam-
buco (Simmepe), Sebastião Pontes, 
esses números mostram que estão 
surgindo muitas oportunidades no 
segmento eletrometalmecânico do 
Estado para os fabricantes de bens de 

capital para esses setores 
industriais.  Segundo ele, 
os fornecedores que es-
tão atentos a essas opor-
tunidades já estão se mo-
vimentando para sair na 
frente dos concorrentes.

 
Como exemplo, ele cita 

empresas como Tsubaki, 
Sew Eurodrive e Gates que 
já garantiram seus estan-
des na Fimmepe – Mecâ-
nica Nordeste (Feira da 
Indústria Mecânica, Meta-
lúrgica e de Material Elétri-

co de Pernambuco), even-
to que será realizado pelo Sindicato 
de 24 a 27 de outubro, no Centro de 
Convenções de Pernambuco.

Pontes afirma que, assim como 
em Pernambuco, os outros estados 
da Região também estão recebendo 
novas indústrias, as quais são clientes 
em potencial para os fabricantes de 
bens de capital do Brasil e do exterior. 
Nesse cenário, a Feira Mecânica Nor-
deste, segundo Pontes, apresenta-se 
como uma vitrine para os fornecedo-
res de máquinas e equipamentos que 
planejam alcançar esse mercado.

A Acumuladores Moura está entre as indústrias que estão investindo no Estado 

Tsubaki e Parker focam no potencial do Nordeste
Com um Produto Interno Bruto 

(PIB) nominal de cerca de R$ 805 bi-
lhões, superando o de países como 
Chile, Singapura e Portugal, o Nordes-
te do Brasil possui uma economia com 
grande potencial de expansão em di-
versos segmentos da indústria metal-
mecânica e eletroletrônica. 

Entre esses segmentos destacam-
-se, sobretudo, os setores ligados a po-
los emergentes na região, como o de 
equipamentos da geração de energia 
renovável, automobilístico, siderúrgico, 
indústria naval e de petróleo e gás, en-
tre outros setores.

De olho nesse potencial, as empre-

sas fornecedoras de máquinas e equi-
pamentos buscam ampliar suas parti-
cipações nesse mercado. “O Nordeste 
é prioridade para a Tsubaki devido a 
sua força e potencial principalmente 
nos segmentos alimentício e siderúrgi-
co”, afirma Carlos Romani, executivo da 
Tsubaki Equipamentos Industriais, líder 
mundial no segmento de correntes de 
transmissão de potência.

 Segundo ele, a empresa quer re-
forçar a marca na região como a única 
fornecedora de correntes premium do 
mercado brasileiro e, para isso, estará 
expondo seus produtos na Fimmepe - 
Mecânica Nordeste, que acontecerá de 
24 a 27 de outubro em Pernambuco. 

A indústria regional também é alvo 
da Parker Hannifin Corporation. “O 
mercado do Nordeste é um grande 
consumidor das linhas da Parker vol-
tadas para os segmentos automotivo, 
siderúrgico, de pneus, químico e óleo 
& gás”, destacou o gerente regional Ja-
vert Lamartine Jr.

Para o ele, a Fimmepe é uma im-
portante plataforma para apresentação 
dos lançamentos que a empresa faz 
todos anos. “Nossas participações são 
importantes porque temos a oportuni-
dade de expor grande parte da nossa 
linha de produtos para diversas apli-
cações como automação pneumática, 
eletromecânica e hidráulica”.

Duda Carvalho
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O 9º Encontro Simmepe reuniu empresários e executivos de empresas associadas

Capacitações nas empresas associadas

Grupo que participou do programa Dia D Simmepe na Indústria Moura 

Em 2017, o Simmepe está dando continuidade ao seu 
projeto de suporte às associadas por meio do programa 
de capacitações DIA D. O projeto consiste em eventos 
subsidiados pelo Sindicato destinados ao desenvolvi-
mento de competências técnicas e comportamentais, tais 
como produtividade, gestão de riscos e liderança.

Este ano, um dos eventos foi realizado na indústria 
Acumuladores Moura. Na ocasião, os funcionários parti-
ciparam de treinamento na área de desenvolvimento de 
Técnicas e Estratégias de Apresentação e Comunicação. 
Também foram realizadas palestras na indústria Ball Sou-
th American direcionadas à motivação e engajamento 
dos colaboradores.

Mais informações: (081) 98985 9862 ou pelo email   
projetos@simmepe.org.br

 Empresários e executivos de empre-
sas associadas prestigiaram o 9º Encontro 
Simmepe que teve como objetivo esclare-
cer dúvidas nas áreas de Saúde e Seguran-
ça do Trabalho. No evento, que aconteceu 
na sede do Sindicato no úlltimo dia 27 de 
abril, especialistas falaram sobre a impor-
tância da prevenção contra acidentes e 
possíveis passivos trabalhistas. 

Dando início à noite de palestras, João 
de Castro, assessor jurídico do Simmepe, 
esclareceu que acidente do trabalho é o 
que ocorre pelo exercício da função a ser-
viço da empresa, provocando lesão cor-
poral ou perturbação funcional de caráter 
temporário ou permanente. Ele alertou 
que a legislação determina que a empresa  
deve não só exigir, mas também fiscalizar 
a utilização correta dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), disse castro.

Por sua vez, Pacífico Pinho, engenhei-
ro de segurança e diretor da D Proteção, 
lembrou que o investimento em segu-
rança do trabalho pode ser um meio de 
reduzir custos. “Com um plano bem ela-
borado, é possível diminuir a quantidade 
de funcionários afastados, diminuir ações 

trabalhistas, além de criar um sentimento 
de integração, respeito e cuidado entre a 
equipe”, relatou.

Já Luiz Carlos Regueira, coordenador 
técnico da equipe médica do Sesi, enfa-
tizou que o gasto com prevenção é bem 
menor que os gastos com os transtornos 
pós acidente. Ações simples como ofere-

cer uma alimentação saudável, ginástica, 
lazer, vacinação e atividades educativas, 
fazem parte das ações primárias de pro-
moção à saúde do trabalhador.

No evento foram sorteados 3 estan-
des no I Encontro da Indústria de Pernam-
buco, que será promovido pela Fiepe, no 
Shopping RioMar, de 6 a 8 de junho.

PRODUÇÃO DO INFORMATIVO
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Marcio Borba
Economista e presidente da
Sociedade Pernambucana de
Planejamento Empresarial (SPPE)

Os empresários se preparam de 
todas as formas para empreender. 
Fazem seus planejamentos financei-
ro, tributário, comercial. Estabelecem 
um bom sistema contábil, contratam 
com critérios, treinam e motivam seu 
pessoal, investem em qualidade, en-
fim, cumprem tudo que aprenderam 
nos bancos das escolas e na experi-
ência de vida.

E, mesmo assim, de 2015 para cá, 
os negócios parecem que estão dan-
do errado. Reinventam a empresa, 
mudam pessoas, refazem planos e 
projetos  e........continua difícil! 

Podem haver outras respostas, 
mas, no momento, no Brasil, a res-
posta para esta situação é: macroe-
conomia. 

O que parece óbvio para uns, 
pode não estar sendo efetivamen-
te sensibilizado por outros: quan-
do tudo vai ruim, seu negócio, ra-
ras exceções, não pode ir tão bem. 
Imagine um tanque de águas claras. 
De repente alguém ou alguma coisa 
derrama lama na água. Alguma parte 
vai ficar boa? Não. Como sobreviver 
neste cenário?

De certo que algumas empresas, 
notadamente aquelas que tinham 
algum tipo de deficiência estrutural 
- má gestão, ausência completa de 
capital de giro, dependência extre-
ma de um só fornecedor, modo de 
produção ultrapassado de baixís-
sima produtividade, etc. - morrem 
primeiro.

As que sobram se beneficiam 
desta mortandade, pois, o merca-
do fica mais arejado e, aí, surgem 
as oportunidades de sobrevivência 
na crise. Porém, têm que se adaptar 
a uma estratégia de sobrevivência. 
Esqueça os parâmetros da época de 
glória. O bom é estar vivo e lutando. 
Quando a água for purificada, você 
voltará a crescer com muito mais so-
lidez e de forma muito mais autos-
sustentável. 

Recessão de  3,8% em 2015. Nova 
recessão de 3,6% em 2016. Perspec-
tiva de PIB nulo ou quase isso em 
2017. Fraco crescimento em 2018. Já 
vamos aí com quatro anos de muito 

sofrimento. Não é pouco! Inflação 
de 10,67% em 2015. 6,29% em 2016 
e perspectiva de 4% em 2017. Infla-
ção mais comportada de 3,4% em 
2018. 

A taxa Selic é um parâmetro de 
juros básicos da economia, porém, 
na prática, afeta apenas a dívida pú-
blica, os negócios interbancários e 
algumas grandes empresas que con-
seguem fixar seus negócios com o 
sistema financeiro baseado na Selic. 
Para o resto dos mortais, o que vale 
é o custo médio do empréstimo em-
presarial, hoje próximo dos 36% a.a., 
para uma Selic de 11,25%. 

Para piorar: desemprego de 8,5% 
em 2015, 11,9%  em 2016. Perspec-
tiva de 12,4 % em 2017 e 12,4% em 
2018. O desemprego é o custo so-
cialmente mais alto que se paga 
nesta estagflação (recessão com in-
flação). 

Como fazer então? 
Primeiro: se você não sobreviveu 

ao inicio da crise, a culpa pode ter 
sido em parte sua, porém, também 
foi da crise. Segundo: se você está 
vivo e lutando, não se torture com os 
solavancos que sua empresa está so-
frendo, com as demissões que teve 
que fazer, com as reduções de cus-
tos e consequentes desarticulações 
de fornecedores, terceirizados e, por 
fim, em não poder, no momento,  
fazer aquele investimento que você 
considerava que daria um ótimo up-
grade nos negócios. CALMA: A CUL-
PA NÃO É SUA!

Salvo àquelas raras exceções, 
nenhuma empresa está preparada 
para um biênio de retração de 7,2% . 
O PIB de 2014 foi de U$ 2,3 trilhões, 
o de 2015 foi de U$ 1,7 trilhões, ou 
seja, de um ano para outro, o país 
perdeu um PIB integral de 2004, que 
foi de  U$ 0,6 trilhão. Viu ainda o de-
semprego atingir assustadores 13 
milhões de desempregados. Conta-
bilizando 4 pessoas por família, são 
52 milhões de pessoas sem renda!

No entanto, queremos crer, é na 
crise que surgem as melhores opor-
tunidades. Com sua empresa mais 
enxuta, com o caixa mais sob con-

A macroeconomia
e os negócios

trole, com a necessidade de se fazer 
mais com menos, é possível reinven-
tar o negócio sob a marca da crise. 
Conheço empresários que estão su-
ando muito mais para fazer o mesmo 
de antes e executivos que reclama-
vam dos seus ganhos e agora ambos 
estão dando o máximo de si e ren-
dendo “Graças a Deus” pela oportu-
nidade de estarem trabalhando.

No fim, todos estão valorizando 
mais a empresa e cuidando melhor 
de seus ativos, incluindo aí marcas, 
padrões de qualidade, atendimen-
to ao cliente interno e externo, etc. 
O respeito aos limites do capital fi-
nanceiro da empresa tem sido outra 
marca destes tempos bicudos. 

É verdade! Ainda temos que su-
portar o tal custo Brasil. Infraestru-
tura, leia-se: energia, àgua, estradas, 
etc. Carga tributaria das mais altas 
do mundo, em torno de 40%. Se le-
varmos em conta o custo/beneficio, 
é pior ainda. No tempo do Império, 
chamava-se os 20% do tributo sobre 
o ouro brasileiro, cobrado pela Co-
roa, como “o quinto dos infernos”. 
Então, pagamos hoje “dois quintos 
dos infernos” e, vez por outra, ainda 
somos obrigados a ouvir ameaças de 
que “se não aprovar isso ou aquilo 
no Congresso vamos aumentar im-
postos!”.

Tempos difíceis! Mas lembre-se: 
A CULPA NÃO É SUA!. Portanto, tris-
teza, depressão, desânimo, desmo-
tivação, não combina com a perso-
nalidade do empresário brasileiro, 
admirado em todo o mundo pela 
criatividade, tenacidade, persistência 
e capacidade de vencer obstáculos 
com competência.

Portanto, vamos trabalhar e nos 
preparemos para lutar muito nes-
te biênio 2017/2018 para podermos 
comemorar a saída da crise lá para 
2019!!

Forte abraço a todos e fiquem 
com Deus!!


