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Um grupo industrial líder na concessão, produção e distribuição de
soluções tecnologicamente avançadas para o processamento
de uma ampla gama de materiais (madeira, vidro, mármore, plástico,
metais, materiais compostos), com marcas especializadas em tecnologias
específicas e centros de excelência especializados em componentes
industriais, presente nos 5 continentes há mais de 50 anos.
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passion

é a paixão pelo nosso trabalho
é a centralidade do homem, o seu génio criador,
o espírito de iniciativa e a capacidade de trabalhar
em equipa.

tecnologia

é o rigor científico que transforma
a criatividade em soluções altamente tecnológicas,
acessíveis e capazes de construir vantagens
competitivas.

performance

é o empenho que se transforma em resultados e
sucesso dos nossos parceiros que confiam nas
soluções do scmgroup; é ser reconhecido como
fornecedor de vantagens competitivas que duram
ao longo do tempo.
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se queres construir um navio, não chame
as pessoas para juntar madeira ou
atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim
ensine-as a desejar a infinita imensidão
do oceano.
Antoine de Saint-Exupéry

todo impedimento
é destruído pelo rigor.
Leonardo da Vinci

a vantagem competitiva de uma
organização é a habilidade de aprender
e transformar rapidamente o ensinamento
em factos e resultados.
Jack Welch

a evolução
de uma grande empresa:
inovação e exportação
Em 1935, em Rimini, Nicola Gemmani e Lanfranco Aureli fundam
uma sociedade que produz arados, reagindo à crise de 29 que tinha
atropelado a empresa onde trabalhavam.
Logo depois da guerra a demanda de maquinaria para a agricultura
diminui, enquanto aumenta o pedido de móveis e acabamentos.
É então que os dois sócios transformam a empresa e em 1952, com
o projecto do recém engenheiro Giuseppe Gemmani, produzem a
primeira máquina combinada multifunção guisa para o processamento da
madeira: a Invencível B4.

É a primeira de uma considerável série de inovações que, unidas à
forte propensão para a exportação e para o desenvolvimento de uma
imponente rede de distribuidores no mundo todo, levarão a empresa a se
tornar líder internacional em poucos anos.
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1935

1952

1954

1961

Nicola Gemmani
e Lanfranco Aureli
fundam uma sociedade
que produz arados.

A Invencível
B4.

Toda a produção
é convertida em
máquinas para
marcenaria.

A Invencível
na feira de
Hannover.
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1962

1965

Primeiras relações Primeira
comerciais nos
esquadrejadeira
Países Árabes,
automática.
Extremo Oriente
e Austrália.

1971

1972

1975

Inauguração do
estabelecimento
de Villa Verucchio:
Capacidade
produtiva de
10.000 máquinas
clássicas por ano.

Abertura das
primeiras filiais:
França, Usa e
Alemanha.

Primeiro pantógrafo
R9 e primeira
máquina com
controle numérico.

a evolução
de uma grande empresa:
aquisições e diversificação
A partir de 1985, a empresa cresce em aquisições e diversificações
para melhor se adaptar à economia: consolida a sua posição nas
soluções para a indústria do móvel e adquire tecnologia e know-how nas
soluções para trabalhos com vidro, plástico, mármore, metal e materiais
compostos.
Em 2009 o scmgroup reage a crise internacional criando um plano
industrial de consolidação e desenvolvimento que requer um investimento
de 40 milhões de euros em tecnologia e capital intelectual. O plano
permite otimizar a competitividade do grupo e aumentar substancialmente
as quotas de mercado.
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1985

1987

1990

1992

2002

Centro de
trabalho para
perfuraçãofresagem.

Soluções para o
seccionamento e
movimentação.

Soluções
para a
lixação.

Soluções para o
bordeamento e
soluções para a
construção civil
com madeira.

Soluções para o
trabalho com materiais
avançados, plástico,
mármore, vidro, metal,
madeira.

scmgroupcompanyprofile

2004

2006

2008

2009

2011

Soluções
para o
acabamento.

Soluções no
processo para
a produção de
móveis.

Soluções para
a inserção das
ferramentas e
prensagem.

Criação do plano
industrial de
consolidação e
desenvolvimento.

Soluções para
a produção de
cadeiras.

é um grupo industrial organizado em divisões e unidades de
negócios, coordenado por direcções centrais e serviços comuns
de excelência.

direcções
centrais

divisão
premium

divisão de atendimento
aos clientes

produtos e serviços com
configuração exclusiva para
a empresa

serviços, assistência e peças
de reposição para os clientes

geral
administrativa
técnica
vendas
marketing
aquisições
recursos humanos e organizações
comunicações
processos de melhoramento
tecnologia da informação
consórcio estudos e pesquisas

divisão
components
os melhores componentes
para a indústria
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divisão
industrial
soluções de processamento
e serviços para a indústria

housing:

furniture:

soluções de processamento para
uma vasta gama de materiais
(materiais avançados, plástico,
mármore, vidro, metais, madeira)
engineering:

divisão industrial
soluções de processamento e serviços
para a indústria
A divisão industrial, partindo de uma análise eficaz das necessidades
dos clientes, fornece soluções avançadas em processamentos
e serviços de alto conteúdo tecnológico para a indústria da madeira.
A divisão opera com duas unidades de negócios, furniture e housing,
que gerenciam uma equipe de product sales manager, especialistas
em diversas tecnologias.

furniture
Soluções para a indústria do móvel
Seccionamento
Perfuração-fresagem
Inserção da ferramenta
Lixação
Pintura
Prensagem
Automação
Bordeamento
Montagem e embalagem
Seccionamento e automação

housing
Soluções para a construção civil com madeira: portas, vedações, escadas,
cadeiras, mesas, pavimentos, tectos, paredes, mobiliário para a náutica.
Desmolduramento, espigamento-perfilado, fresagem-perfuração 5 eixos
Fresagem 5 eixos
Esquadrejamento-perfilado
Lixação
Pintura 3D
Prensagem
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divisão industrial
soluções de processamento e serviços
para a indústria
O departamento scmgroup – delmac engineering da divisão industrial
garante as duas unidades de negócios, a projectação de sistemas integrados,
diversas tecnologias e instalações desenvolvidos, tanto para o setor da
madeira quanto para setores complementares, graças à utilização de
instrumentos avançados de experimentação e de simulação.
Se vale de processos de vendas com gerentes especializados em sistemas
industriais integrados que satisfazem as exigências de processamento do
cliente.
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divisão premium
produtos e serviços com configuração
exclusiva para a empresa
A divisão premium projeta e produz máquinas e serviços destinados à
carpintaria e a empresas que realizam produtos sob medida, em madeira e
painéis em fibra de madeira, distribuídas mediante uma rede de revendedores
selecionados.
As máquinas premium são configuradas para oferecer à empresa soluções
tecnológicas inovadoras, de fácil utilização, alta performance, confiáveis, com
instalação e utilização simples.
A divisão premium opera com três marcas:

O melhor parceiro global ao lado de empresas que trabalham a madeira
Da invencível em diante, o scm oferece ampla gama de máquinas para
trabalhar painéis e maciços.
O objetivo do scm é assegurar ao cliente tecnologias de qualidade que
respondam às exigências de forma a tornar o scmgroup o parceiro
de referência para todas as necessidades futuras.

Uma paixão que merece produtos profissionais
A Minimax produz máquinas profissionais, fortes, compactas e de utilização
simples.
As máquinas Minimax trabalham com facilidade com qualquer tipo de madeira
ou derivado e garantem a máxima qualidade e durabilidade.
A partir das acopladas universais chegando às máquinas mono-função, a
Minimax oferece uma ampla gama de produtos projectados pensando em
primeiro lugar na segurança, para tutelar também os operadores menos
experientes.

Produtos específicos para o mercado brasileiro.
Interpreta as exigências próprias da America do Sul, caracterizando
especificamente os produtos. O ponto forte da marca, é a grande rede de
distribuição altamente qualificada.
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divisão premium
produtos e serviços com configuração
exclusiva para a empresa
A divisão distribui máquinas clássicas, automáticas e profissionais através de
uma parceria com as melhores concessionárias do mundo, aplicada na
formação comercial, nos treinamentos da assistência técnica, nos instrumentos
inovadores para a atualização contínua. Estes instrumentos exclusivos, unidos
ao conhecimento do mercado, permitem à scm tecmatic satisfazer com
sucesso as exigências dos clientes.
A rede de distribuição conta com 21 filiais e mais de 350 revendedores selecionados.
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É a empresa do Grupo que se dedica a soluções de processamento
para uma ampla gama de materiais (materiais avançados, plástico,
mármore, vidro, metais, madeira).
As tecnologias Cms são destinadas a um mercado exigente e
heterogéneo com soluções altamente personalizadas nos setores:
indústria aeronáutica, automotores, indústria eólica, indústria óptica,
indústria automobilística, náutica, indústria do móvel e portas e janelas.
As marcas que fazem parte do Cms são:
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divisão de assistência ao cliente
serviços, assistência e peças
de reposição para os clientes
A divisão de assistência ao cliente oferece o serviço de assistência e
gestão das peças de reposição a fim de que possam obter o máximo das soluções
scmgroup, ativando uma parceria que dure ao longo do tempo.
A divisão opera através de duas estruturas: scmgroup service (serviços
de assistência) e scmgroup spare parts (gestão das peças de reposição).

A divisão de assistência ao cliente do scmgroup é constituída por uma equipe de 500
técnicos de grande experiência capazes de oferecer uma ampla gama de serviços de
pós-venda:
• instalação
• cursos de formação
• fornecimento de peças de reposição
• assistência telefonica
• assistência remota
• suporte pelo site
• manutenção preventiva
• consultoria de programação
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divisão components
os melhores componentes
para a indústria
A divisão componentes do scmgroup nasce para oferecer ao mercado
soluções integradas no âmbito do setor de componentes industriais.
O objetivo da divisão é projetar e produzir componentes industriais de elevada
qualidade capazes de garantir óptimas performances do produto final tanto
para as soluções do Grupo quanto para os mais prestigiados grupos industriais.
Fazem parte da divisão componentes como unidades profit:
		
que se dedica à produção de componentes fundidos em guisa
cinza, esferoidal e com grafite compacta, com as quais são realizadas
diferentes tipologias de aplicações, seguindo as exigências específicas do
cliente.
que se dedica à produção de carpintaria metálica, envernizamento e
trabalhos mecânicos, especialmente: componentes soldados, envernizados e trabalhados,
prontos para serem inseridos diretamente na cadeia de montagem.
que se dedica à projectos e construção de aparelhos eléctricos e eletrônicos,
capazes de fornecer soluções tanto no desenvolvimento de
prototipos e industrialização de novos produtos, quanto na reindustrialização
de produtos já existentes.
que se dedica à produção de mandris elétricos, unidade de perfuração,
unidades operacionais robotizadas e planos de trabalho
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unidades tecnológicas
e unidades profit
18 estabelecimentos
em 24O.OOO mq
As unidades tecnológicas reúnem competências homogéneas de produto e
industriais desfrutando ao máximo as sinergias; em especial, projetam,
produzem e testam as diversas soluções tecnológicas para as unidades de
negócios segundo três linhas estratégicas comuns:
lean production
melhorar continuamente a organização produtiva a fim
de aumentar o valor para o cliente eliminando os desperdícios
eficiência produtiva
obtida graças à organização em unidades
tecnológicas específicas por tipologia de produto.
integração completa do processo produtivo,
da matéria-prima ao produto final, através da plena interacção
entre as diversas divisões do grupo;
As unidades tecnológicas utilizam as unidades profit que projetam e
produzem componentes industriais de elevada tecnologia e qualidade, tanto
para as soluções do grupo quanto para os mais prestigiados grupos industriais.
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unidades
tecnológicas e
unidades profit

30

estabelecimentos marcas

u.t. centros de trabalho, furadeiras
e máquinas de fluxo para housing

Rimini
Rimini
Rimini
Mariano Comense
Sinalunga
Vigolzone

u.t. seccionamento, lixação, prensagem
e movimentação

Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Monza

u.t. bordeamento e centros
de trabalho

Thiene
Thiene

u.t. movimentação e sistemas
para materiais isolantes

Thiene
Villa Verucchio

u.t. máquinas clássicas

Villa Verucchio

u.t. máquinas profissionais

Gualdicciolo, Repub. San Marino

u.t. scm tecmatic máquinas clássicas e
automáticas para o mercado sulamericano

Sao Bento do Sul, Brasile

p.u. componentes mecânicos

Falciano, Repub. San Marino

p.u. fundidos

Villa Verucchio
Villa Verucchio

p.u. fusioni

Rimini e Villa Verucchio

cms centros de trabalho para materiais
avançados, plástico, mármore, vidro,
metal, madeira.

Zogno
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Levate

r&d
5OO engenheiros em r&d
365 patentes registadas
O scmgroup investe todo ano pelo menos 7% do seu faturado em pesquisa e
desenvolvimento, tecnologia e know-how. Um número significativo para
oferecer aos clientes soluções performativas que sejam referências
tecnológicas no mercado.
O desenvolvimento aplicativo dos novos produtos é assegurado pelas
divisões individuais e pelas unidades tecnológicas.
A utilização de um sistema evoluído de PLM (Product LifeCycle Management)
permite a racionalização do projeto através de um rigoroso processo de
desenvolvimento produzido e a identificação de plataformas e módulos funcionais comuns.
O desenvolvimento aplicativo dos novos produtos utiliza centros de
competência centralizados:
csr consórcio de estudos e pesquisas
Desenvolve estudos e experiências relativas à otimização vibroacústica, à
segurança e à interação homem-máquina, à eficiência energética, o nível de
pó e à fluido dinâmica. O CSR é um Laboratório Altamente Qualificado
homologado pelo MIUR Ministério da Instrução, da Universidade e da Pesquisa.
dmc high tech laboratório de pesquisa
Projeta e realiza soluções inovadoras para o uso das máquinas de abrasivo
flexível no setor da madeira e em outros setores.
crif centro de pesquisa para a indústria de fusão
Fornece serviços de experimentação, pesquisa, certificação, certificação e
consultoria no âmbito das produções em gusa e outras ligas.
síntese advanced in mechatronics
Desenvolve componentes e soluções de elevadas prestações para o Motion e
Position Control de sistemas mecatrônicos.
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showroom
3OOO mq de exposição
Um showroom permanente para os clientes, dedicado ao topo da tecnologia
scmgroup com sede em Rimini.
A área do showroom está dividida em três setores estritamente interligados:
• área de exposição das máquinas
• salas de reuniões para apresentações e formação
• galeria de produtos prontos, realizada com produtos dos melhores clientes 		
scmgroup, procedentes de todo o mundo.
Uma equipe de técnicos especializados efetua as demonstrações das tecnologias durante:
• technology days focalizados nos processos individualizados de aplicação ou nas marcas;
• tech tour destinados a países e mercados específicos;
• demonstraçõesad hoc por ocasião das importantes visitas dos clientes.
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filiais e
rede de distribuição
a mais imponente rede de distribuição a
do mundo
• 21 filiais
• mais de 350 distribuidores
• 70% cota de exportação
• em 1972 abertura da primeira filial
As filiais Europa
Spagna, Barcellona scmiberica
Spagna, Barcellona novorex
Francia, Vourles scmgroup france
Francia, Alex antb cms france
Germania, Nürtingen scmgroup deutschland
Gran Bretagna, Nottingham scmgroup uk
Russia, Mosca scmgroup russia
Belgio, Bornen scmgroup belgium
Olanda, Wormerveer scmgroup nederland
Polonia, Poznan, scmgroup polska
Svizzera, Horw scmgroup etienne
Romania Bucarest scmgroup romania
As filiais América do Norte
Usa, Duluth, GA scmgroup north america
Usa, Concorde, NC, superfici america
Usa, Caledonia, MI cms north america
Usa, Greensboro, NC dmg
Canada, Toronto scmgroup north america
Messico, Guadalajara scmgroup north america
As filiais América do Sul
Brasile, Sao Bento do Sul, scmgroup tecmatic
As filiais Ásia
Cina, Beijing e Shenzhen scmgroup china
Singapore scmgroup asia
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filiais
e rede de distribuição
350 distribuidores
e agentes
Mais de 350 distribuidores e agentes constituem, junto com as filiais, a
mais imponente rede de distribuição do setor. Relações consolidadas de
parceria com os distribuidores asseguram padrões elevados na consultoria, na venda e no serviço de pós-venda do scmgroup.
A grande cobertura de algumas áreas geográficas estratégicas e a formação continuada, capaz de assegurar um serviço de pós-venda excelente, são os principais pontos de força da rede comercial scmgroup.
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os setores de mercado
dados de 2010
A. Composição do mercado por setor:

16% Máquinas para outros materiais

9% Componentes
Máquinas para a madeira 75%

B. Composição do mercado por área geográfica:

7% Brasil

Europa CEE 35%

9% Resto do Mundo

7% Sudeste Asiático

9% NAFTA
North American
Free Trade Agreement

Outros países europeus 2%

Italia 31%
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de exportações
/

técnicos de assistência
/

metros quadrados
de produção
/

scmgroup spa
via Emilia, 77
47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
scmgroup@scmgroup.com
scmgroup.com

