
30 ANOS
representando
e fortalecendo

a indústria

Há quase 30 anos promovemos sinergia e união entre as indústrias 
de Piracicaba e região. Também trabalhamos no engajamento de 
empresas de outros segmentos, dispostas a colocarem suas espe-
cialidades a serviço de uma indústria cada vez mais forte e competi-
tiva. Junte-se ao Simespi para fortalecer ainda mais o seu negócio!

Rua Samuel Neves, 1601, Bairro dos Alemães, 
Piracicaba-SP. CEP: 13416-404 Telefone: (19) 3417-8600
E-mail: simespi@simespi.com.br  |  www.simespi.com.br

Simespi TV

SAÚDE PARA O BEM-ESTAR
DA SUA EMPRESA!

REPRESENTAÇÃO SEGURA
E ESTÁVEL

CONVÊNIOS COMERCIAIS

CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE 
Os Cursos Simespi são ministrados por professores 
atuantes, com temas e conteúdos apontados pelas 
empresas associadas por meio de pesquisa anual, a 
fim de proporcionar ferramentas para um melhor 
desempenho e o sucesso das indústrias. A grade de 
cursos é completa em várias frentes empresariais.

Conte ainda com os Convênios educacionais, para 
garantir aos colaboradores e seus dependentes, das 
empresas associadas, descontos nas mensalidades 
de cursos técnicos, graduações pós-graduações, 
ensino fundamental, médio e maternal.

A Convenção Coletiva de Trabalho da Indústria é 
realizada pelo Simespi desde 1995. O acordo normati-
vo firmado com o Sindicato dos Trabalhadores regis-
tra parâmetros para as relações de trabalho com a 
assertividade e estabilidade que o setor precisa para 
sempre evoluir! Junte-se a nós e fortaleça essa causa!

Para garantir benefícios em serviços e produtos 
para as suas empresas associadas, o Simespi conta 
com parcerias em diversos estabelecimentos 
comerciais.

Por meio do Simespi sua empresa pode alcançar o 
renomado Convênio Hospitalar Unimed Piracica-
ba, com assistência médica de qualidade e cobertura 
para você, seus colaboradores e dependentes. Já 
com o Unimed SOU, a saúde ocupacional física e 
mental de toda equipe fica garantida.  Leve bem-es-
tar e qualidade de vida para todos da sua empresa!

EDUCAÇÃO EXTENSIVA

TROQUE EXPERIÊNCIAS
E EVOLUA SEMPRE

Mulheres atuantes e experientes têm sempre uma visão moderna e 
sustentável para fluir o mundo dos negócios. Some forças em prol do 
desenvolvimento da mulher empresária, da consciência socioam-
biental e da atenção social.

Conselho da Mulher Executiva do Simespi (Comespi) 

Grupo de Recursos Humanos (GRH)  
Visualize o potencial individual de cada um dos seus profissionais e 
saiba o ponto certo para cada um dentro da equipe. Participe e aprenda 
a conduzir uma equipe produtiva e dentro dos parâmetros trabalhistas.

Comitê de Segurança do Trabalho (CSTS)
O tema Saúde e Segurança do Trabalho também reflete na saúde e 
segurança dos ativos dos seus negócios. Troque experiências sobre 
o setor ocupacional da sua empresa e tenha treinamentos com 
especialistas!

Grupo da Gestão da Qualidade (GGQ)
Sua empresa pode produzir mais e cada vez melhor com o apoio deste 
grupo que já auxiliou muitas empresas a alcançarem certificados ISO 
e entre outros de excelência no mercado. 

Grupo de Estudo das Relações de Trabalho (GRT)
Nossa Convenção Coletiva de Trabalho é minuciosamente revisada 
por representantes das empresas associadas. Participe e traga a 
visão de seu segmento para compor as decisões. 

REALIZE AQUI
SEUS EVENTOS
O Simespi oferece locação de suas 
salas de treinamento e auditório. Os 
espaços contam com isolamento 
acústico, acessibilidade, climatização 
e modernos equipamentos multimí-
dia, além do novo e amplo estaciona-
mento fechado com mais de trinta 
vagas à disposição dos visitantes.

Auditório para 130 pessoas

Salas para 42 pessoas

SUPORTE PROFISSIONAL
PARA SEU NEGÓCIO
Assessoria Jurídica

Posto Avançado do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva)

Consultoria Ambiental

Pesquisa Salarial Certificação Digital

Consultas ao SCPC

Pronto atendimento jurídico nas áreas Trabalhista, Empresarial, Cível e 
Tributária, que garante suporte em ações e defesas e em processos 
administrativos e judiciais. Fique ainda sempre atualizado recebendo 
nossos Boletins Jurídicos.

Instalado no Simespi, presta apoio com treinamentos, certificações, 
auditorias e ensaios laboratoriais deste segmento crescente e de 
destaque em nossa região.

Mantenha sua empresa sempre operante e prevenida de multas e adver-
tências. Conte com os especialistas do Simespi para estar em dia com 
todas as exigências e parâmetros ambientais do Ibama, Cetesb e órgãos 
municipais.

Melhore as estratégias de cargos e salários de sua empresa para man-
tê-la alinhada com o mercado. A Pesquisa Salarial do Simespi é a única 
do setor metal-mecânico realizada anualmente desde 1995 e que 
considera faixas salariais distintas para pequenas e grandes empresas.

Assessoria de Credenciamento ao BNDES
Reúna os documentos certos e faça encaminhamentos assertivos para 
seu credenciamento no BNDES FINAME, além de ser contemplado sempre 
com a melhor linha de crédito do cartão BNDES para seu tipo de negócio.

Assessoria de Importação e Exportação
Tanto para importar matéria prima, ferramentas e maquinários quanto 
para exportar seus produtos e conquistar mercados exteriores, tenha 
suporte para as melhores práticas fiscais e liberações em portos, aero-
portos e fronteiras terrestres.

Assessoria LGPD
As informações sobre a sua equipe e também sobre seus clientes devem 
ser manuseadas com responsabilidade legal, além de estarem armazenas 
com segurança contra invasores. Implante tecnologias e treine a sua 
equipe com a gente!

Otimize a velocidade dos processos de assinatura de documentos, 
reduza os custos burocráticos com cartórios e obtenha o máximo em 
segurança dos arquivos e de suas assinaturas.

Tenha mais informação sobre seu cliente antes de   conceder crédito. 
Com o Simespi é rápido e fácil consultar e ficar tranquilo!

Declaração de exclusividade
Sinônimo de capacidade técnica e idoneidade, o Simespi confere aos 
produtos de suas associadas a declaração de exclusividade que com-
prova inexigibilidade.

/simespi @simespi

Somos o Simespi, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições 
de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.

Há quase 30 anos caminhamos ao lado das indústrias do setor metal-
-mecânico em busca de soluções assertivas, por meio do oferecimen-
to de serviços gratuitos, consultorias, treinamentos, palestras e, 
principalmente, vivenciado os desafios deste segmento.

Nosso trabalho tem como foco a evolução das nossas empresas 
associadas, para que possam gerar negócios, ampliar mercados e 
acompanhar as tendências do setor. Junte-se a nós!

OLÁ, SEJA BEM-VINDO!


