
 
 

SIMON RECEBE ELETRICISTAS EM SUA FÁBRICA PARA FALAR SOBRE 
SEGURANÇA ELÉTRICA 

 
Com objetivo de conscientizar os profissionais sobre a importância de entender 

processo de fabricação na hora de indicar produtos aos consumidores 
 
 
A Simon, especialista em pequeno material elétrico e controle de iluminação, recebeu 

em sua fábrica um grupo de eletricistas, da região de Belo Horizonte (MG), para 

conhecer o dia a dia operacional. 

 

Com sede em Contagem (MG), a empresa desenvolve tomadas e interruptores, 

utilizando matéria prima nobre, como policarbonato, altamente testado por órgãos 

fiscalizadores e com garantia de 10 anos em toda sua linha. A marca busca 

constantemente inovação no design e a qualidade de seus produtos. 

 

Durante as 4h de visita, os profissionais tiveram oportunidade de participar de um 

treinamento técnico sobre o passo-a-passo do processo de fabricação de tomadas e 

interruptores, principalmente para compreender a importância da segurança elétrica, os 

cuidados, precauções e informações que devem conhecer ao indicar de maneira correta 

aos consumidores. 

 

“É extremamente relevante para os eletricistas conhecerem as instalações, processos 

de fabricação, linhas de montagem e embalagem, matérias primas diferenciadas e, 

principalmente, a preocupação da marca com a qualidade contínua do nosso portfólio”, 

afirma Ricardo Dorta responsável de treinamentos de produtos da Simon. 

 

Muitas vezes é comum os clientes receberem sempre as mesmas indicações de 

produtos por hábito, mas não necessariamente o profissional tem a oportunidade de 

conhecer os processos de fabricação. Essa é a recomendação do gerente de 

treinamento da Simon. 

 

“A preocupação que a Simon tem pela qualidade e padronização dos seus produtos dá 

ao eletricista a segurança para indicar uma marca nova para o seu cliente, tendo em 

vista que ele avaliza seu trabalho junto a escolha do melhor produto”, complementa 

Dorta.  

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


Como escolher  

Primeiramente verificar se o produto é certificado por órgãos competentes e específicos 

que atendam às normas estabelecidas pela ABNT. Posteriormente, entender que o 

pequeno material elétrico, interruptores e tomadas, é um fator determinante para a 

segurança de sua família e de seu patrimônio.  

 

“O histórico da empresa, suas tecnologias e suas linhas diferenciadas são 

características que devem ser levadas em conta no ato da compra. A garantia estendida 

de 10 anos contra defeitos de fabricação oferecida pela Simon imprimi nosso 

compromisso de transformar tecnologia em conforto e segurança”, finaliza Ricardo.  

 

Equipe Simon e eletricistas em treinamento na fábrica 

  

 

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. 

 

 



 
 


