
 
 

SIMON APOSTA NO DESENVOLDIMENTO PROFISSIONAL DE SEUS 

COLABORADORES 

 

Marca amplia sua base de treinamento e reforça a importância da reciclagem das 

informações e integração entre as equipes 

 

Quando se pensa na capacitação dos profissionais nas empresas, uma ação importante 

por parte dos setores administrativo e de marketing é a de investir em treinamento, um 

tipo de capacitação essencial para o desenvolvimento dos colaboradores e para 

qualificação contínua. Seja qual for o novo aprendizado, é importante agregar mais 

conhecimento e preparar a equipe para lidar com diversas situações envolvidas na 

execução de um propósito.  

 

A Simon, especialista em pequeno material elétrico e controle de iluminação, investe 

constantemente na valorização do capital humano e em treinamentos que se estendem 

aos funcionários em todos os níveis hierárquicos, como diretores, especificadores, 

gerentes, representantes, supervisores, produção, promotores, vendedores, 

administrativo e financeiro, fiscal, entre outros. Além da equipe de vendas interna e 

externa de parceiros e clientes, entre eles, eletricistas, instaladores, construtores, 

arquitetos, decoradores, design de ambientes, alunos de escolas profissionalizantes, 

técnicas e faculdades.  

 

“O objetivo dos treinamentos é abordar assuntos pertinentes como número, missão, 

visão e valor, alinhados com a premissa do Grupo Simon da Espanha. É importante 

apresentar as nossas linhas de produtos, os diferenciais de mercado e as tendências 

internacionais para o uso de interruptores e tomadas, além das soluções em iluminação. 

Nesse período, 2017 e 2018, treinamos aproximadamente 2.000 pessoas e a meta até 

o final do ano é ministrar 80 treinamentos e alcançar 1800 pessoas. Nossa expectativa 

ainda é aumentar em 15%, ou seja, 2070 pessoas com a mesma estrutura atual, em 

2019”, afirma Ricardo Dorta, responsável pela área de treinamento da Simon.  

 

A Simon compreende a importância do aprendizado como uma ferramenta, tanto para 

elevar o potencial profissional como uma solução eficaz de desenvolvimento, uma vez 

que é possível identificar falhas e possibilita abertura para as sugestões de melhorias 

internas e externas, além de melhorar o relacionamento interpessoal.  Também poder 

compartilhar a alta tecnologia aplicada na fabricação dos produtos, desde a escolha da 

matéria-prima, produção, tendências de mercado e agregar valor desde os projetos 

simples ou diferenciados.  

 

“O treinamento é fundamental para gerar resultados positivos para a empresa e seus 

colaboradores, melhorando a qualidade, o clima organizacional da empresa, a 

comunicação, ressaltar o senso de pertencimento e orgulho por parte das equipes, a 

motivação. Além de alinhar as estratégias da empresa, obter maior conhecimento do 

http://www.simon-brasil.com.br/index.php


produto, aperfeiçoar os processos de vendas que são pontos importantes para o 

crescimento da empresa”, complementa Ricardo. 

 

 

 
Revendedores Simon 

 

Sobre a Simon 

Fundada em 1916, na Espanha, a Simon compõe um sólido grupo industrial que possui 

hoje presença ativa, com fábricas e filiais em 16 países, além de representantes em 

quatro continentes. A filial brasileira está instalada no estado de Minas Gerais, onde 

ocupa uma área construída de 12.000 mil m² e também com escritório comercial em 

São Paulo. Seu moderno parque fabril conta com equipamentos de última geração, 

nacionais e importados. 

A Simon conta com cerca de 150 funcionários e 50 representantes no Brasil e 

comercializa seus produtos em mais de 2300 pontos de venda. 

 

 


