
1

InformatIvo  

SImmmEB
Ano 11 | MAIO 2018 | EDIÇÃO 44

SIMMMEB amplia
base de atuação
PágInA 3

Programa de Apadrinhamento
Empresarial atende a 22 jovens
PágInA 4

IEL/SC: o articulador
da indústria catarinense
PágInA 8

1 º Happy Hour de negócios
de 2018 reúne 107 empresas
PágInA 5



2

  

Palavra do Presidente
Já vai fazer 65 anos desde a fundação do SIMMMEB - é uma história 

de sucesso de longa data! Seus objetivos e função foram evoluindo e 
são cada vez mais abrangentes e atuantes com os seus associados.

Os tempos agora são outros, estamos na era RID: Rápida, 
Inconstante e Descontinuada. As empresas e as entidades precisam 
enfrentar esta realidade, e precisam estar aptas para sua perenidade 
e crescimento.

A indústria, com sua importância cada vez mais notória, também 
precisa se modernizar, atualizar-se e adequar-se, praticamente a cada 
dia. Já estamos na quarta revolução industrial, a Indústria 4.0, em que 
tudo pode ser digitalizado. Já há sensores para praticamente qualquer 
medição e a baixo custo. Com a tecnologia estamos integrando 
praticamente tudo a todos, a informação está disponível a qualquer 
momento e em qualquer lugar.

A indústria também é usuária cada vez mais das diversas tecnologias, 
deixando de ser local de uso de força e energia. São infinitas as 
possibilidades de automação e melhoria dos processos em nosso 
setor.  A inovação provavelmente tornou-se o principal sustentáculo da 
indústria contemporânea.

O sistema FIESC, do qual o SIMMMEB é filiado, possui uma 
estrutura fantástica, diretamente ou através do IEL, SENAI, SESI, com 
diversos Institutos de Inovação e Tecnologia que atendem a maioria das 
demandas dos industriais.

O SIMMMEB está na busca incessante do aprimoramento e união 
dos seus associados, por meio da convergência de seus interesses 
e por meio de parcerias estratégicas. Este é o fruto, a importância e 
o diferencial do associativismo. É muito mais provável crescer com 
alianças estratégicas, se destacar com a busca de conhecimento e 
inovação, aprimoramento dos recursos humanos, aperfeiçoamento dos 
processos, compartilhamento de informações e troca de experiências, 
buscar o mercado com foco e pelo uso das redes.

A integração das comunicações, das ações, do conhecimento, o 
compartilhamento, as parcerias, a representação, este é o caminho 
do associativismo produtivo e eficaz. Participe de todo esse sistema 
disponível especialmente para você associado!

Dieter Claus Pfuetzenreiter presidente do SIMMMEB
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siMMMeB chega aos 65 anos de  
existência com base de atuação ampliada

Setembro deste ano, o SIMMMEB comemora 65 anos de 
história. E para reforçar a representatividade do Sindicato no 
Vale do Itajaí sua base de atuação foi ampliada. Desde março, 
as indústrias eletrometalmecânicas da cidade de Gaspar fazem 
parte da base do sindicato. A aprovação ocorreu durante uma 
Assembleia Geral, no dia 15 de março, e agora seguem os 
trâmites burocráticos e legais junto ao MTE.

Já de início, 15 empresas aceitaram o convite para se 
associar. O número representa 20% de todas as indústrias do 
setor no município.

A vinda de novos associados aumenta ainda mais a força 
de atuação do SIMMMEB. Hoje, o Sindicato é um dos mais 
representativos no estado de Santa Catarina, atuando em 
Blumenau, Pomerode e agora Gaspar.

resultados de 2017 e novos programas
Em fevereiro, o SIMMMEB apresentou para seus 

associados os resultados obtidos em 2017. Mais de 150 
empresários participaram do encontro. Ainda estiveram 
presentes o então vice-prefeito de Blumenau, Mário 
Hildebrandt, jornalistas e parceiros do Sindicato.

Um dos momentos mais esperados foi o 
lançamento de novos programas e cursos do 
Sindicato. Entre eles o Indústria Mais Forte; a 2ª turma 
do Programa de Internacionalização de Empresas; 

a  Capacitação em Elaboração de Projetos para 
Captação de Recursos para Inovação e o Grupo de 

Trabalho Setor Têxtilcom foco nas Exportações. 
Outro importante programa lançado foi o 

Apadrinhamento Empresarial, que apoia jovens 
carentes para estudarem no Espaço de Educação 
Maker (veja mais na página 4).

Confira ainda ao longo deste Informativo 
outros eventos e programas que estão por vir!
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aConteCeu no siMMMeB

Melhoria do  
desempenho é foco 
do indústria + Forte

A 6ª edição do Programa Indústria + Forte do SIMMMEB 
trouxe como foco a Melhoria do Desempenho Industrial, o 
programa tem o apoio do SENAI e IEL. Os encontros iniciaram 
em março e encerram em maio. Além das 36 horas de curso, os 
participantes também receberão consultorias individuais.

O objetivo é capacitar os associados na melhoria dos 
processos produtivos e, consequentemente, aumentar a 
competitividade. Durante o programa, os participantes conhecem 

Em abril, 22 jovens iniciaram o Programa de Apadrinhamento Empresarial do 
SIMMMEB. Durante cinco meses, eles vão estudar gratuitamente no Espaço de 
Educação Maker do SESI. A participação deles foi garantida pela iniciativa de empresas 
associadas ao Sindicato. Parte dos participantes foi indicada pelos empresários e outra 
por seleção em parceria com a Pró Família.

O Espaço de Educação Maker ajuda no desenvolvimento de competências 
comportamentais essenciais para o mercado de trabalho em áreas como ciências, 
matemática, comunicação, mídias, tecnologia e robótica. O SESI é parceiro do 
SIMMMEB no projeto.

os conceitos relacionados aos sete desperdícios encontrados no 
processo produtivo: espera, movimentação, transporte, excesso de 
processamento, estoque, superprodução e defeitos.

A capacitação MDI foi desenvolvida a partir de situações reais 
de aprendizagem ligadas às dificuldades do dia a dia que os 
empresários enfrentam. Cada integrante trabalha com seu próprio 
projeto.

Programa de apadrinhamento recebe 22 jovens

simmeb.indd   4 23/04/2018   11:40:28
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aConteCeu no siMMMeB

O 1º Happy Hour de Negócios de 2018 foi o maior já 
promovido pelo SIMMMEB. O evento ocorreu no início de abril. 
Em comparação com a edição do ano passado, houve um 
aumento de mais de 30% no número de participantes inscritos, 
totalizando 180 pessoas. Representantes de 107 empresas de 
várias cidades marcaram presença. Entre elas, Lages, Rio do Sul, 
Agrolândia, Timbó, Pomerode, Gaspar e Blumenau.

O evento, que ocorreu no Centro Empresarial de Blumenau 
(CEB) foi dividido em dois momentos. No primeiro foram 
apresentadas as empresas, as atividades que desenvolvem e as 
demandas. No segundo, os participantes tiveram a oportunidade 
de promover o network e fazer a aproximação de futuros parceiros.

Ao promover o Happy Hour de Negócios, o SIMMMEB tem 

Associados do SIMMMEB conheceram dois importantes 
institutos tecnológicos do estado: o Centro de Inovação 
SESI e o Instituto SENAI de Inovação em Sistemas 
Embarcados. A viagem para a capital do estado 
ocorreu no final de abril. 

No SESI, os participantes conheceram as 
soluções tecnológicas customizadas desenvolvidas 
pela entidade para a melhoria na saúde e segurança 
dos trabalhadores. O centro conta com um ambiente criativo e 

dinâmico, focado em estudar na implementação de inovações 
sem comprometer a segurança e saúde do trabalhador. 

No SENAI, visualizaram as soluções customizadas em 
sistemas embarcados e ciber-físicos, além de novas 
tecnologias. O lugar é referência na pesquisa e no 
desenvolvimento de inovações para tornar processos e 

produtos industriais mais inteligentes e eficientes. 
Além dos dois destinos, o grupo ainda conheceu o 

Observatório da Indústria. 

1º Happy Hour de negócios de 2018 é sucesso

siMMMeB promove visita aos institutos tecnológicos do sesi e senai

como objetivos aproximar empresários, viabilizar novas 
parcerias e fomentar novos negócios. A edição contou 
ainda com o patrocínio do
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Começa 2ª edição  
do Programa de  
internacionalização

Em abril, o SIMMMEB deu início à segunda edição do 
Programa de Internacionalização de Empresas. No total, 20 
empresas participam do treinamento. Os encontros seguem 
até o mês de dezembro. O programa, que tem apoio do 
SEBRAE, oferece 44 horas de workshops e visitas e 30 horas 
de consultorias individuais.  Além disso, uma missão para a 
Argentina está inclusa na programação. Entre os objetivos 
do programa estão a implantação da cultura exportadora 
na empresa, avaliação de formas mais eficazes para a 
exportação e o aumento da produtividade.

aConteCeu no siMMMeB

Grande parte das dificuldades encontradas por empresas 
na captação de recursos está ligada à maneira de escrever 
seus projetos, principalmente na grande fragilidade dos 
métodos propostos. 

Pensando nisso, o SIMMMEB oferece o Capacitação 
em Elaboração de Projetos para Captação de Recursos para 
Inovação. O início dos encontros está marcado para o mês 
de junho. Mais informações no e-mail administrativo@
simmmeb.com.br. O evento tem o apoio do IEL.

Conforme acordo firmado entre o SIMMMEB e SIMETAL, foi 
assinado o  Acordo de Prorrogação da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2017-2018.

O documento, com data de validade até 31 de maio de 2018. 
Permanecem válidas e exigíveis as cláusulas constantes da CCT 2017-
2018, inclusive, no que tange à homologação de termos de rescisões 
de contratos de trabalho.

Sendo que o SIMETAL se comprometeu em atender todas as 
homologações neste período sem ônus ou qualquer outra implicação.

É bom lembrar que a prorrogação em nada altera as negociações 
com vistas ao fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho 
2018-2019, permitindo mais prazo às partes em prol da pretendida 
conciliação.

siMMMeB oferece Capacitação 
em elaboração de Projetos para  
Captação de recursos para inovação

Prorrogada Convenção Coletiva

sc.senai.br
sesisc.org.br ielsc.org.br
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Participação de eventos: 
Feira Brasileira da Cerveja

Missão para o Paraguai

A participação na Feira 
Brasileira da Cerveja, em 
março, foi avaliada 
positivamente tanto 
pelos associados 
quanto pelo próprio 
Sindicato. No total, 14 
empresas estiveram 
expondo equipamentos 
e soluções durante o 
evento, que ocorreu entre 
os dias 7 a 9 de março, em 
Blumenau. 

Embora a organização não permitisse 
a venda de produtos no local, todas as 
empresas disseram ter boas perspectivas 
de negócios para o pós-feira, sendo que 
a expectativa ultrapassava R$1 milhão.

Em julho, o SIMMMEB fará uma 
missão ao Paraguai. A atividade 
faz parte da primeira edição do 
Programa de Internacionalização de 
Empresas. No total, 52 empresários 
participarão da viagem. 

Na programação está 
prevista a visita a empresas 
brasileiras instaladas naquele 
país, à zona franca de 
Cidade Del Este, à feira 
em Assunção, à embaixada 
brasileira, entre outras 
atividades.

Associados do SIMMMEB participaram da Feira 
Eletrometalmecânica de Chapecó, em março. No total, 10 
empresas levaram máquinas e equipamentos para o evento. A 
feira é uma grande vitrine para as empresas do setor.

Feira eletrometalmecânica de Chapecó

aConteCeu no siMMMeB

Anote na  
agenda:

7ª Semana da Indústria
10 a 13 de setembro

visita na FeiMeC

O SIMMMEB levou em abril 28 associados para 
a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos 
(FEIMEC), considerada a maior do seguimento na 
América Latina. Esta foi a primeira vez que o Sindicato 
participou da Feira. 

O evento, que ocorreu em São Paulo, contou 
com 460 expositores, 900 marcas nacionais e 
internacionais e rodada internacional de negócios.
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aConteCeu no siMMMeB

iel – contribuindo para a  
competitividade da indústria catarinense

O IEL/SC contribui para a 
competitividade da indústria 

catarinense atuando como um articulador e promotor 
do relacionamento entre os centros de conhecimento e 
provedores de soluções (universidades e centros de pesquisa), 
governo e demandas das empresas atuando em três pilares 
principais:

Talentos para a Indústria: auxilia as indústrias no 
recrutamento e seleção de Bolsistas, Estagiários e Efetivos. 
Para as empresas, oportuniza a descoberta de novos talentos 
com conhecimentos técnico qualificado e um período 
relevante para preparação de seus futuros profissionais. Aos 
estudantes que desejam entrar no mundo do trabalho a 
oportunidade para aplicação de seus conhecimentos teóricos 
no dia a dia das empresas.

Desenvolvimento Empresarial: desenvolvimento de 
soluções personalizadas para elevar a competitividade das 
indústrias por meio de Capacitações Empresariais; Programa 
Internacional de Educação Executiva e atuação em Coletivos 

Empresariais que resultam na melhoria da gestão e ganhos de 
competitividade.

Articulação para Inovação: contribui para aproximação 
dos atores do ecossistema de inovação catarinense e apoia as 
indústrias na construção do seu planejamento para inovação. Essa 
organização do processo resulta no alinhamento da estratégia de 
negócio com a estratégia para inovação e define as informações 
importantes a serem monitoradas para que a empresa realize 
inovação de forma sistêmica e continuada. São implementadas 
ferramentas que auxiliam na geração de novas ideias 
e na priorização dessas ideias em um portfólio de 
projetos de inovação. Também contribui 
na implementação de políticas de 
incentivo e recompensa para estimular 
as equipes na busca contínua 
pela inovação. Por fim, auxilia 
na estruturação de um painel de 
indicadores para o acompanhamento 
dos resultados da inovação. 

Quer saber mais?  
Entre em contato:  

(47) 3321-1830/31 /  
9 8431-6463 /  

9 9192-2720 ou  
iel.blumenau@ielsc.org.br. 


