a empresa
A EMPRESA
“Comecei pequeno, pequeno assim”... Se começa com os rebites
revestidos: uma pequena ideia, entre a aventura e o desafio,
proposta pela intrepidez e pelo espírito de iniciativa de Giovanni
Scainelli a três amigos que junto a ele tornaram-se sócios
fundadores: Luigi Piccinali, Gianni e Cornelio Palamini. Hoje o
Grupo Scame emprega cerca de 650 pessoas nas próprias
unidades produtivas e nas filiais comerciais na Itália e no Exterior.
Sistemas produtivos modernos providos de montagens
automáticas robotizadas e um rigoroso controlo de qualidade
garantem aos produtos segurança e um alto nível tecnológico. A
gama de produtos é composta de aproximadamente 11.000
artigos, subdivididos em material para uso civil, componentes e
sistemas para instalações eléctricas, quadros de distribuição de
sobrepor e acessórios para instalações eléctricas. O grupo
desenvolveu-se seguindo duas linhas-guia: diversificação e
internacionalização. A Scame hoje está presente directamente com
uma rede própria de vendas em 10 países e indirectamente em 80,
a rede é constituída por filiais comerciais e produtivas, por agências
e por “Branch office”.

OS VALORES
A busca por soluções inovadoras e funcionais faz-se por meio da
partilha de alguns valores:
• Atenção voltada ao CLIENTE: mediante a realização de
produtos que ofereçam respostas e soluções adequadas a cada
exigência do mesmo.
• Atenção voltada aos DEPENDENTES: mediante o
desenvolvimento do profissionalismo e a criação de um
ambiente de trabalho seguro e acolhedor.
• QUALIDADE E INOVAÇÃO: mediante um sistema produtivo
moderno provido de um alto nível tecnológico.
• Atenção voltada ao AMBIENTE: mediante uma constante
sensibilidade às temáticas ambientais e uma pesquisa contínua
de materiais eco-compatíveis.

A MISSÃO
A Scame é uma empresa orientada ao mercado, portando,
empenhada em responder às expectativas e às exigências dos
usuários finais.
A filosofia Scame é baseada em um princípio simples: a pesquisa
constante por soluções mais funcionais e práticas para resolver os
pequenos e os grandes problemas ligados à utilização de energia
eléctrica.
Tudo isto dentro das normativas nacionais e internacionais que
controlam a segurança dos produtos. Um princípio que exprime-se
sobretudo por meio de um grande profissionalismo que permitiu à
Scame exportar know-how e colaborar com empresas primárias
internacionais. A dimensão empresarial, o profissionalismo e a
fidelização dos próprios encarregados.
permitem alcançar um alto nível de serviço.

QUALIDADE TOTAL
A Scame em 1993 obteve a certificação do próprio Sistema de
Gestão para a Qualidade, de acordo com as normas UNI EN ISO
9000. A certificação foi renovada em 2002, logo após à nova
edição das normativas conhecidas como Vision 2000.
Este reconhecimento por parte do Instituto Sistemas de
Qualidade (CSQ) representa uma garantia das qualidades Scame
por todos os processos empresariais, pela projectação, pela
produção e pela comercialização.

AMIGO AMBIENTE
Nascida e crescida nas montanhas, a empresa procurou uma
inserção harmónica no ambiente natural, com o cuidado de
manter e valorizar o ambiente circundante. Sempre sensível às
temáticas ambientais, em 2003 a Scame obteve a certificação do
sistema de gestão ambiental que,
à partir de um preciso trabalho, cuidadosamente elaborado,
planifica investimentos para a adopção de medidas
melhoradoras, activa os controlos necessários e as oportunas
acções correctivas e prevê um exame periódico da direcção em
um círculo virtuoso de melhoramento contínuo. A função de
Pesquisa e Desenvolvimento tem, entre seus objectivos, a
individualização de materiais e produtos capazes de conjugar
qualidade, segurança e eco-compatibilidade.

A POLÍTICA AMBIENTAL
A sociedade SCAME PARRE S.p.A. durante a sua actividade
dedica-se a:
- manter-se em conformidade com todas as prescrições legais
aplicáveis e outras prescrições em relação aos próprios
aspectos ambientais;
- buscar o melhoramento contínuo para a redução dos
acidentes ambientais em um nível correspondente à aplicação
economicamente praticável das melhores tecnologias
disponíveis.

SCAME NO MUNDO

SCAME-UK

SCAME-SK

SOBEM-SCAME

SCAME-ARGENTINA

United Kingdom
Ashington (Newcastle)

Slovakia
Dolny Kubin

France
Sainte Marie Sur Ouche
(Dijon)

Argentina
Munro (Buenos Aires)

SCAME-UA

SCAME-RO

Ukraine
Kamerec Podolskij

Romania
Timisoara

SCAME-POLSKA

SCAME-CZ

Poland
Zawierce (Katowice)

Czech Republic
Kolin (Praga)

SCAME-TOP

SCAME-MIDDLE EAST
U.A.E.

China
Beijing

Dubai

SCAME-BRASIL
HES-SCAME
Spain
Badalona (Barcellona)

SCAME-UY
Uruguay
Montevideo

Brasil
São Paulo (SP)

produtos

Adaptadores múltiplos

Série AZZURRA
Fichas e tomadas
para uso doméstico

Série SCABOX
Caixas de derivação para
parede

Série ADVANCE 2
Sistema modular para
baterias de distribuição

Série EUREKA
Fichas e tomadas
para uso industrial

Série DOMINO
Centrais

Dispositivos
de conexão

Série BLOCK
Quadros de distribuição

Conexões de rosca

Série UNIBOX
Séries modulares para
uso doméstico

web

O objectivo principal da ScameOnline está ligado à missão
empresarial: realizar produtos e oferecer serviços especialmente
controlados por profissionais do sector electrotécnico italiano e
internacional.

ScameOnline
www.scame.com.br
scame@scame.com.br
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S c a m e O n L i n e
www.scame.com
expor t@scame.com

SCAME-BRASIL
Brasil
São Paulo (SP)
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