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Associe sua empresa ao Simespi
e tenha suporte profissional com qualidade
Solução vantajosa para quem deseja subir no mercado, o Simespi dispõe de uma equipe de
consultores pronta para atuar de maneira rápida, personalizada e moderna. Os atendimentos
ocorrem na sua empresa, no seu tempo e com etapas definidas. Entenda:

Agendamento seguido de visita técnica em até 15 dias. Um diagnóstico surge a partir
de atendimentos presenciais, resultando em um plano de ação de melhorias.
Estas três etapas iniciais são gratuítas para empresas associadas!

Inicia-se a execução técnica e acompanhamento especializado via empresas parceiras
do Simespi. Associadas têm preços especiais, mais em conta que no mercado.

Mensalidade pequena e benefícios gigantes
No Simespi, sua mensalidade se multiplica em vantagens! Incluso na mensalidade, você tem
atendimento personalizado com profissionais de ponta e atualizados com o segmento
industrial. Conheça as principais áreas de atendimento gratuitas para associadas:

SUPORTE JURÍDICO IMEDIATO
Advogados
permanecem
suas dúvidas.
acordo com
Empresarial.

especialistas em direito empresarial
de plantão no Simespi, prontos para tirar
A cada dia da semana, um profissional de
as áreas: Trabalhista, Tributário, Cível e

CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE
Qualidade para crescer! Experiente em controle de
Qualidade aplicada à indústria, o Simespi ajuda a
implantar ISO 9001, 14001 , OHSAS, LEAN, 6 SIGMA
entre outros métodos de otimização como gestão da
produção e de estoque.

CONSULTORIA EM GESTÃO AMBIENTAL
Sem custo adicional, tenha suporte para efetuar
licenciamento SEDEMA e CETESB e também cadastro
IBAMA. Saiba como agir na gestão de resíduos sólidos e
ações de produção mais limpa (P+L).

CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
O Simespi ajuda a cuidar da sua empresa e da
segurança da sua equipe. Saiba como lidar com: ordem
de serviço por função; equipamentos de proteção
individual; saúde ocupacional; prevenção de riscos
ambientais; perfil profissiográfico previdenciário além
de treinamentos obrigatórios.

Simespi, sua casa. Casa do empresário.
O Simespi disponibiliza sua sede para empresas associadas. Realize suas reuniões e atividades
executivas tendo à disposição auditório, saguão, salas para cursos e conferências.
Além disso, conta com mais de 35 empresas conveniadas nas áreas de ensino, comunicação
entre outras, que oferecem benefícios exclusivos aos associados, com descontos que
podem chegar a até 45%.

Associe-se e conte com o Simespi para o sucesso da sua empresa!
Solicite uma visita sem compromisso.
Rua Samuel Neves, 1601, Bairro dos Alemães, Piracicaba-SP
19 3417 8600 - simespi@simespi.com.br / www.simespi.com.br

