


MISSÃO
1. Prestar serviços relevantes para os nossos 

parceiros de negócios: lojistas e fornecedores;

2. Consolidar a Rede SIM: construção de valor.

VISÃO
Ser reconhecida como a MELHOR Rede de Lojas de 
produtos para marcenaria do Brasil.

VALORES
• Simplicidade
• Integridade 
• Sinceridade
• Objetividade
• Felicidade

66
parceiros

39
fornecedores

SERVIÇOS



Quem 
Somos

Uma Rede consolidada na 

prestação de serviços essenciais 

para a revenda de materiais da 

marcenaria, com ampla 

presença nacional e em estágio 

inicial de atuação no mercado 

da América Latina.

268

188
cidades

183
parceiros

27
UFs

2
países

49

92

60

33

33

1

LOJAS



PILARES DE TRABALHO



CONSULTORIAS À CAMPO E À DISTÂNCIA 

REUNIÕES COM OS PARCEIROS DA REDE

DICAS SIM

TREINAMENTO E TROCA DE MELHORES PRÁTICAS

APOIO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



AÇÕES DE VENDAS E FIDELIZAÇÃO



FORNECEDORES DE MARKETING 

FORNECEDORES DE REVENDA

SERVIÇOS FINANCEIROS

SERIVIÇOS DE GESTÃO



66 SERVIÇOS SIM



Consultoria Administrativa e 
Financeira

Treinamento na montagem de Fluxo de 
Caixa, DRE. Orientação quanto a processos 
e controles das lojas.

1

BALCÃO

$ incluso

Área: Administrativa
Responsável: Marcos



Consultoria Comercial

Reuniões para direcionamento, 
recomendações e troca de melhores 
práticas sobre temas comerciais.

2

BALCÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Consultoria de Marketing

Treinamento e troca de melhores práticas 
para os parceiros da Rede com dicas e 
propostas de ações para marketing local.

3

BALCÃO

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Consultoria de Operações

Consultorias para os parceiros da Rede 
com dicas e melhores práticas das áreas, 
operacional,  comercial e de gestão.

4

BALCÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Osmani



Consultoria de Sucessão

Consultorias relacionadas à 
orientação quanto aos processos 
sucessórios dentro das empresas.

5

BALCÃO

serviço extra

Área:  Operações
Responsável:  Carneiro



Reuniões mensais com os 7 
grupos de parceiros

Reuniões mensais com todos os 
parceiros por videoconferência no 
zoom, para alinhar assuntos 
estratégicos da Rede e do Mercado.

6

BALCÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Carlos



Dicas SIM - engenharia de loja

Manual com orientações arquitetônicas e 
de layout e Engenharia de Loja focados 
no ramo da revenda para marcenaria.

7

BALCÃO

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Dicas SIM - Gestão de Estoque

Conteúdo digital com dicas, orientações e 
melhores práticas para gestão de estoque.

8

BALCÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Dicas SIM - Logística

Conteúdo digital com dicas, orientações e 
melhores práticas de logística.

9

BALCÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Bem-vindos a SIM

Reuniões com os novos parceiros para 
apresentar todos os serviços de operações.

10

BALCÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Carlos



Convenção de Parceiros

Encontro periódico da Rede SIM com os 
proprietários de lojas para alinhamento 
estratégico de ações da rede.

11

BALCÃO

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Convenção nacional de Vendas

Encontro anual com equipes das lojas 
parceiras, promovendo um conteúdo 
que estimule uma atitude 
comportamental ainda mais eficiente.

12

BALCÃO

serviço extra

Área:  Marketing
Responsável:  Pestana



Fóruns Administrativo e Financeiro

Fóruns que proporcionam troca de ideias e 
debates entre lojistas sobre diversos temas 
da área administrativa e financeira.

13

BALCÃO

$ incluso

Área: Administrativa
Responsável: Marcos



Fóruns de Gestão Comercial

Reuniões com donos, gerentes e/ou 
compradores das revendas para alinhamento 
da estratégia de compras, por linha de produto 
dos mais de 60 fornecedores do segmento e 
dos processos comerciais da Rede SIM.

14

BALCÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



SIM Notícias Equipe

Comunicação interna de temas 
relevantes do mercado moveleiro para 
os colaboradores das revendas. 

15

BALCÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Treinamento de Gestão 
para as lojas

Treinamento para os Gestores das lojas 
parceiras com dicas de Gestão e 
Liderança, via zoom.

16

BALCÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Carlos



Treinamentos de Produtos

Treinamentos de produtos com 
fornecedores parceiros em formato 
digital (live).

17

BALCÃO

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Treinamentos EAGLES para as lojas

Treinamento para 100% da equipe das lojas 
parceiras com dicas de como vender mais e 
melhor, via zoom.

18

BALCÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Carlos



Treinamentos 
Motivacionais para lojas

Treinamento para 100% da equipe das 
lojas parceiras com dicas de como se 
auto motivar, via zoom.

19

BALCÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Carlos



Troca de melhores práticas

Fomentar a troca de experiências entre os 
parceiros da rede, agregando cada vez 
mais conhecimento do negócio

20

BALCÃO

$ incluso

Área: Todas



Apoio na solução de problemas21

Aptidão integral para ajudar aos parceiros a 
resolverem situações de conflito no dia-a-
dia dos negócios (por telefone, e-mail ou  
WhatsApp)

BALCÃO

$ incluso

Área: Todas



Campanhas Nacionais de Vendas

Campanhas periódicas com o foco em 
aumentar as vendas das lojas que fazem 
parte da rede e contribuir com a fidelização 
de seus clientes.

22

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Monta SIM (Online)

Evento online de treinamento e 
capacitação de clientes e equipes com a 
participação da rede e fornecedores 
parceiros.

23

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Circuito Academia SIM (Presencial)

Evento presencial de treinamento e 
capacitação de clientes e equipes com a 
participação da rede e fornecedores parceiros.

24

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Encarte Promocional

Tabloide personalizado por loja com 
ofertas e promoções, encartado 
dentro das revistas físicas e também 
enviado por meio digital.

25

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Mídias Sociais
Instagram | Facebook | Youtube

Publicações periódicas focadas em levar 
uma mensagem de valor para as diferentes 
personas que seguem a rede nas 
diferentes plataformas.

26

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Palestras de Gestão para Clientes 
Profissionais

Palestras para clientes Marceneiros (temas):
• 7 dicas para vender mais
• Mídias Sociais
• Formação do preço de venda

27

MARKETING

serviço extra

Área:  Operações
Responsável:  Carlos



Revista Marcenaria SIM

Publicação bimestral com conteúdo focado 
na gestão e aperfeiçoamento da marcenaria, 
em versões impressa e digital.

28

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



SIM Friday

Campanha do varejo que inaugura a 
temporada de compras com significativas 
promoções em diversas linhas de produtos.

29

MARKETING

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



SIM Meeting

Modelo de evento presencial para formação de 
opinião de público arquiteto, sobre tendências 
e lançamentos do mercado.

30

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Vídeos de Gestão

Vídeos com conteúdo de gestão publicados 
na revista da marcenaria SIM, agregando um 
formato multimídia na matéria.

31

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Vídeos de Produtos

Vídeos com conteúdo de produtos 
publicados na revista da marcenaria 
SIM, agregando um formato multimídia 
na matéria.

32

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Web Séries de Produtos

Conjunto de vídeos lançados no canal Rede 
SIM do Youtube com informações sobre 
aplicação de produtos e tendências.

33

MARKETING

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Negociação de Plano de Marketing

Apresentação das ações de Marketing para 
fornecedores estratégicos com objetivo de 
arrecadar verba cooperada que viabilize a 
realização das mesmas (Campanhas, Revista, 
Circuito Academia SIM, Sacolas etc.).

34

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Automação de Atendimento

Negociação de serviço com fornecedor parceiro 
para automação de atendimento digital, por 
WhatsApp e demais redes sociais

35

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Marketing
Responsável:  Pestana



Engenharia de Loja

Negociação com fornecedor parceiro para o 
desenvolvimento de projetos arquitetônicos 
para montagem e reformas de lojas

36

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Marketing
Responsável:  Pestana



Comunicação Visual de Loja

Negociação com fornecedor parceiro para o 
projeto de criação de comunicação visual e 
sinalização de merchandising para lojas

37

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Marketing
Responsável:  Pestana



Negociação com agência  de 
publicidade para branding e ações 
locais

Negociação com agência de comunicação 
para a prestação de serviços publicitários.

38

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Marketing
Responsável:  Pestana



Encontro Anual com Fornecedores

Evento de final de ano para alinhamento 
estratégico da rede com o mercado e 
proporcionar o relacionamento entre 
parceiros e fornecedores.

39

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Marketing
Responsável: Pestana



Estratégia por Linha de Produtos

Definição da estratégia de compras e fornecedores 
estratégicos por gerência comercial e linha de 
produto.

40

• Giuliana Bellina: MDF, Tapa Furos, Fitas de Borda, Painéis 
Decorativos

• Tatiana Lacerda: Ferragens Técnicas, Ferragens Decorativas, 
Adesivos e Químicos, Ferramentas Elétricas, Manuais e 
Acessórios, Revestimentos, Perfis de Alumínio e Maquinas 
Estacionárias. 

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: 
Comercial



Importações

Gestão dos processos de venda para 
os parceiros da Rede.

41

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Operações
Responsável:  Osmani



Pesquisa de satisfação 
de Fornecedores
Pesquisa eletrônica realizada com os parceiros da 
Rede Sim para avaliação de nossos fornecedores 
sob os critérios: 
Relevância (nível de importância para as lojas), 
Entrega, Atendimento dos Vendedores, 
Atendimento das Fábricas, Materiais no PDV 
(pastas, displays, materiais promocionais).

42

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Produtos Marca MadeSIM

Negociação dos produtos MadeSIM com os 
fornecedores responsáveis pela marca própria 
garantindo Competitividade, Preço, Qualidade e 
Fidelidade.
• Cola de Contato: Formica e Killing. PVA e Hotmelt: 

Artecola. 

• Aramados: Schmitt. Ferragens Técnicas (Tubo Cabideiro, 
Dobradiças, Corrediças e Pistão): Conex|MadeSIM. Serra 
Widea: Indfema.

43

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Produtos para Revenda

Negociação das melhores condições comerciais 
do mercado assegurando aos parceiros da Rede 
Sim o melhor negócio.

44

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



SIM Notícias Fornecedores

Comunicação das principais ações da Rede 
SIM direcionada para todos os 
fornecedores, representantes de vendas e 
mercado em geral.

45

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



SIM Notícias Parceiros

Comunicação interna via APP da Rede SIM 
disponibilizado para os parceiros das principais 
negociações vigentes para os donos das lojas, 
gerentes e/ou compradores. 

46

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Sistema Rede SIM
desktop e APP

Principal portal / canal de comunicação com 
os parceiros da Rede SIM, aonde são 
disponibilizadas todas as negociações, tabelas 
de preço e tudo que o parceiro Rede SIM 
precisa saber para operar o seu negócio.

47

$ incluso
Até 2 licenças

Área: Administrativa
Responsável: Marcos

NEGOCIAÇÃO



Workshop de Produtos

Reuniões presenciais e/ou onlines com 
fornecedores estratégicos e grupo de 
parceiros para troca de informações sobre o 
mercado, treinamento de produtos e serviços.

48

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



CONTE SIM – A Cooperativa de 
Crédito do Grupo SIM.

Cooperativa financeira para aporte 
financeiro e oferta de crédito, além de 
outros serviços bancários.

49

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Administrativa
Responsável: Marcos



Garantia e Consulta de Cheque

Serviços de análise de crédito com 
garantia de pagamento dos cheques 
analisados.

50

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Negociação de Informação 
para Crédito

Análise de Crédito unificando 
informações dos 2 maiores Bureau 
do mercado (SERASA e SPC).

51

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Serviços Contábeis

Assessoria contábil e tributária além de 
oferecer consultoria empresarial.

52

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos

NEGOCIAÇÃO



Simplifique: solução de recebimento de 
cartões da Rede SIM

Maquinas de aderência de cartões para os 
clientes marceneiros das lojas parceiras da 
REDE SIM.

53

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Administrativa
Responsável: Marcos



Software para Conciliação 
de Crédito

Conciliação e análise dos recebíveis da 
operadoras de cartões.
Verificação de taxas e valores creditados.

54

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Taxas de Cartão de Crédito

Negociação de taxas com os 
adquirentes de cartões.

55

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Administrativa
Responsável: Marcos



Compra de Equipamento de 
Armazenagem e Movimentação

Suporte para os parceiros da Rede na compra 
de Armazenagem e Movimentação ( Porta 
Palhetes e Empilhadeiras).

56

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Operações
Responsável:  Carlos



Compra de Materiais de 
Consumo e Expediente

Negociação em massa para aquisição de 
equipamentos e materiais não operacionais.

57

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Compras de Empilhadeiras

Negociação das melhores condições 
de mercado.

58

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Comercial
Responsável:  Giuliana



Compras de Máquinas de 
Prestação de Serviços

Negociação das melhores condições 
de mercado.

59

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Comercial
Responsável:  Giuliana 

e Tatiana



Consultoria de RH

Consultoria de Recursos Humanos em 
assuntos diversos para parceiros da 
REDE SIM.

60

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Consultoria Jurídica

Consultoria Jurídica em assuntos diversos 
para parceiros da REDE SIM.

61

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Negociação de Sistemas 
de Terceirização

Negociação das melhores condições de 
mercado com a Corte Cloud e outros.

62

NEGOCIAÇÃO

$ incluso

Área: Comercial
Responsável: Giuliana 

e Tatiana



Seguro de Estoque

Negociação de seguro empresarial 
customizados para as lojas madeireiras 
da REDE SIM.

63

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Serviços de Transporte - Logística

Negociação das melhores condições 
de mercado.

64

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Comercial
Responsável:  Giuliana



Sistema Informático

Sistema de frente de loja 
especializado em lojas madeireiras.

65

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



Telefonia

Negociação de telefonia móvel para os 
parceiros da REDE SIM.

66

NEGOCIAÇÃO

serviço extra

Área:  Administrativa
Responsável: Marcos



SEJA UM 
PARCEIRO SIM!

DIRETORIA
alexandre.carneiro@simnegocios.com.br 
Contato: (11) 99614-4541
osmani.pinheiro@simnegocois.com.br
Contato: (11) 97605-7333

ADM/FIN
marcos.santos@simnegocios.com.br
Contato: (11) 98567-0029

COMERCIAL
giuliana.bellina@simnegocios.com.br
Contato: (11) 98567-0035
tatiana.lacerda@simnegocios.com.br
Contato: (11) 99136-2975

MARKETING
ricardo.pestana@simnegocios.com.br
Contato: (11) 98567-0129

OPERAÇÕES
carlos.dionizio@simnegocios.com.br
Contato: (11) 99403-6577



OBRIGADO

w w w. s i m n e g o c i o s . c o m . b r

f a c e b o o k . c o m / r e d e

s i m n e g o c i o s
i n s t a g r a m . c o m / r e d e . s i m l i n k e d i n . c o m / c o m p a n y /  

r e d e - s i m /
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y o u t u b e . c o m / c / r e d e s i m t v


