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O dia primeiro de setembro é especial pa-
ra a SMS Metais. Em 1999, a companhia era 
fundada já focada na qualidade de seus pro-
dutos e na satisfação de seus clientes. Não é 
à toa que celebrou neste mês, duas décadas 
de história e sucesso. Localizada em Novo 
Hamburgo/RS, a empresa produz metais 
para calçados, bolsas, acessórios e vestuá-
rios, além de peças técnicas. 

Ao longo dos anos, passou por diversas 
mudanças e adaptações, como em 2004. À 
época, Pedro Lauro Staudt assumiu como 
sócio majoritário junto dos filhos Alexan-

Trajetória repleta de 
desafios e conquistas

Preocupação com a 
qualidade dos produtos 
e satisfação dos clientes 
são premissas básicas 
da companhia

O crescimento da SMS Metais ao longo dos 20 anos é motivo de orgulho para a empresa
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dro, Maicon e Felipe Staudt, e de suas no-
ras, Débora Nienow e Viviane Maldaner, 
formando uma empresa familiar. Staudt 
sempre foi um empreendedor nato, e cinco 
décadas de experiência possibilitaram que 
o sucesso da companhia fosse reconheci-
do pela qualidade dos produtos entregues 
aos clientes. 

Em 2008, a empresa se instalou no en-
dereço atual, localizado na Rua Guia Lo-
pes, no bairro Rondônia, em uma estru-
tura com de mais de 4 mil m². Na década 
seguinte, os investimentos em tecnologia 
trouxeram bons frutos, gerando uma otimi-
zação de seus processos. Sua linha de pro-
dutos aumentou, passando a oferecer cor-
rentes, rebites, peças técnicas e enfeites. Em 
2014, a empresa atingiu a marca de produ-
ção mensal de 60 toneladas de matéria-pri-
ma em produtos. Outro marco importante 
foi atingido em 2015, quando a SMS iniciou 
a exportação de seus itens. Hoje, são mais 
de 130 colaboradores construindo uma his-
tória de trabalho, dedicação e conquistas.

O sucesso comercial está atrelado a uma 
atenção com o bem-estar social e dos fun-
cionários, já que promove palestras sobre 
saúde e participa de jogos do Serviço Social 
da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS). 
Também apoia ações sociais, como campa-
nhas do agasalho, arrecadação de brinquedos 
e alimentos para doação. Preocupação com 
o meio ambiente também não falta: desde 
2010, a SMS Metais conta com um sistema 
de reutilização de 100% da água empregada 
em seus processos produtivos, além de esta-
ção de tratamento de afluentes.

A dedicação em oferecer a melhor e mais 
completa gama de componentes para os 
clientes é reflexo do DNA da empresa. Hoje 
a SMS Metais tem presença comercial nos 
estados de Goiás, Ceará, Santa Catarina e 
Pernambuco, além do Rio Grande do Sul. É 
por ter como prioridade a constante busca 
pelo aperfeiçoamento de seus produtos, que 
a companhia segue na contramão do mo-
mento econômico atual e comemora duas 
décadas de atuação.
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A SMS Metais
foi fundada em 1º de 
setembro de 1999

A empresa está localizada em Novo 
Hamburgo/RS e  produz metais para cal-
çados, bolsas, acessórios e vestuários, 
além de peças técnicas.

A companhia está instalada na Rua 
Guia Lopes, bairro Rondônia, em uma es-
trutura com de mais de 4 mil m².

São mais de 130 colaboradores.

Desde 2010, conta com um sistema de 
reutilização de 100% da água emprega-
da em seus processos produtivos, além 
de estação de tratamento de efluentes.

Em 2014, a empresa atingiu a marca 
de produção mensal de 60 toneladas de 
matéria-prima em produtos.

A Revestsul Produtos Químicos Ltda presta sua homenagem à
SMS Metais pelos seus 20 anos de trabalho e sucesso.

Rua Antônio Rasteiro Filho, 500. Parque Industrial José Garcia Gimenes, Cambé-PR | Tel. (43) 3223-3550



No arranjo de calçados, acessórios, bolsas 
e roupas, os metais acabam se tornando par-
ticularidades essenciais. Utilizá-los pode ser 
um certificado de bom gosto e elegância. Não 
é à toa que esses componentes mereçam igual 
importância. Por essa razão que a SMS Me-
tais se compromete em desenvolver produ-
tos adequados às necessidades da moda e do 
cliente mais exigente. 

Diretor presidente da companhia, Pedro 
Lauro Staudt, lembra-se com orgulho de co-

Transformação de 
ideias em metais

Know-how da empresa 
alavancou produção 
acrescida com 
equipamento de ponta 
para atender o mercado

Setor de design permite adaptar produtos conforme a necessidade de cada cliente 

DIVULGAÇÃO

mo a trajetória da companhia começou. Eram 
quatro pessoas trabalhando duro para que 
fosse possível a compra da primeira injeto-
ra. A partir disso, a produção foi alavancada 
a um patamar muito além da capacidade ini-
cial, tanto que em menos de um ano a peque-
na equipe precisou se mudar para um prédio 
maior – aquele dispunha apenas de 130 m². 

No terceiro – e atual prédio – da companhia, 
a área foi acrescida com equipamentos impor-
tados vindos da Alemanha, Itália, Suíça e até 
mesmo da China para atender ao mercado da 
época. A partir de 2011 houve queda de pro-
dução, mas a carteira fiel de clientes perma-
neceu. “O arrojo do empreendedor também 
se dá nos momentos difíceis. Para empreen-
der nem sempre é fácil. Às vezes, é mais gosto-
so até quando é mais difícil. Por isso estamos 
vivendo esse momento, focados nas exporta-
ções mas sem desleixo com os nossos clien-
tes que temos há tantos anos”, afirma Staudt. 

EXPORTAÇÃO
A exportação é uma forma que a 

SMS Metais encontrou para conso-
lidar o trabalho realizado há duas 
décadas, tanto que 20% dos seus 
produtos são exportados. O restan-
te é vendido para mais de 70 clien-
tes Brasil afora. “O mercado está 
favorável à exportação, que preen-
che uma lacuna que hoje no mer-
cado interno faz falta”, acredita a 
diretora de negócios Débora Nie-
now. A SMS, também, produz em 
maior quantidade e assim as má-
quinas trabalham por mais tempo 
em cima dos produtos. Não há tanta 
troca de matrizes. Estar atualizado 
em termos de acabamento é funda-
mental. “A questão aduaneira tem 
valor agregado maior e os clientes 
tendem a fazer pedidos com volu-
me mais considerado.”

20% dos produtos da SMS são exportados

A SMS Metais busca surpreender e agre-
gar valor aos produtos finais de seus clien-
tes, atendendo suas necessidades através da 
inovação de produtos e de qualidade. Isso 
faz parte do DNA da empresa. Foram essas 
características que consolidaram o trabalho 
dos diversos produtos que produzem: pe-
ças técnicas, correntes, rebites, enfeites, fi-
velas, passadores, linha praia, botões, mos-
quetões, porta-alças, ilhós, cravos e fechos. 
No inicio das atividades, o apelo do merca-
do e de várias empresas por metais de qua-
lidade fez com que a SMS expandisse para 
além da produção de matrizes e introduzis-
se a injeção de peças em zamac. 

Mercado 
interno e 
externo

No ano de 2005 a SMS Metais amplificou 
comercialmente a carteira de clientes, em 
sua grande maioria, empresas calçadistas e, 
também, de acessórios, como bolsas e cin-
tos. Mas foi em 2008 que a empresa bus-
cou novos mercados, expandindo sua atu-
ação para o segmento de confecção. Através 
do know-how e excelência na produção de 
metais para bolsas, logo o setor teve uma 
receptividade grande e o segmento passou 
a fazer parte significativa do faturamento 
da companhia. Com a desaceleração eco-
nômica do País, em 2015, a SMS Metais foi 
em busca do mercado internacional. A par-
tir da ajuda de parceiros do setor, iniciou 
sua participação em feiras internacionais.

SMS Metais 
na mira das 
calçadistas

Nos primeiros 10 anos a SMS Metais trabalhava em parceria com seus clientes, desenvolven-
do metais com base em peças físicas trazidas dos principais polos internacionais de moda. Já 
na década seguinte, com a agilidade da informação através da internet e de  programas especí-
ficos em design, otimizaram os custos, tanto de viagem quanto de compra de produtos, e assim 
permitiram que as coleções de moda, que eram dividas em duas, passassem a ter mais reforços. 
Devido a esta nova realidade, a SMS Metais, em 2015, criou um setor de design, e com isso po-
de apresentar seus produtos, assim como adaptá-los de acordo com a necessidade do cliente.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
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ARAMES DO VALE
Peças de arame para moda

Parabéns SMS Metais pelos seus
20 anos de sucesso e inovação.

É muito gratificante para nós, da empresa
Arames do Vale, fazer parte desta história.

Rua André P. Rebouças, nº 303, Bairro Industrial | Novo Hamburgo - RS | CEP 93320-520 | Fone: (51) 3097-0444



No dia 1º de setembro de 2019, a SMS Metais (Novo Hamburgo/RS) completou 20 anos de história. A 
empresa, que produz metais para calçados, bolsas, acessórios e vestuários, além de peças técnicas, tem muito 
a celebrar. Com o passar do tempo, enfrentou mudanças e adaptações e cada ano ao longo desta trajetória foi 

igualmente importante. Em 2008, por exemplo, instalou-se no endereço atual, localizado na Rua 
Guia Lopes, bairro Rondônia, em uma estrutura com de mais de 4 mil m². Abaixo você confere a 

representatividade da empresa ao longo de duas décadas de história.

Narrativa repleta de recomeços e ascensões ratifica o papel da companhia: um 
empreendimento de qualidade e que absorve a demanda das empresas do setor 

Fundação da SMS Metais, composto por três sócios: Darci 
Santingnon, Auri José Martins e Pedro Lauro Staudt, com a 
produção de matrizes para injetados e estampados

1999

SMS Metais inicia a injeção de peças em 
zamac. Também expande suas vendas de 
peças em zamac para São Paulo

2001

Pedro Lauro Staudt assume como sócio 
majoritário junto dos filhos Alexandro, 
Maicon e Felipe Staudt, e de suas noras, 
Débora Nienow e Viviane Maldaner, 
formando uma empresa familiar

2004

Novos maquinários são adquiridos para 
montagem de duas linhas: galvânica e verniz 
cataforético. SMS conquista a totalidade 
dos processos de industrialização do ramo 
de componentes metálicos para acessórios, 
confecção, vestuário, calçados e peças técnicas

2005

Aquisição do novo prédio, no bairro Rondônia, 
que logo seria a nova sede industrial

2006

A empresa se instalou no endereço atual, na Rua 
Guia Lopes, bairro Rondônia, no ano de 2008, em 
uma estrutura com de mais de 4 mil m²

2008

Inauguração da loja física junto à fábrica

2009

Passa a contar com sistema de reutilização 
de 100% da água empregada em seus 

processos produtivos, além de estação de 
tratamento de afluentes 

(instalada ainda em 2004)

2012

A empresa atinge a marca de 
produção mensal de 60 toneladas 

de matéria-prima em produtos

2014 

Empresa inicia a exportação de 
seus produtos

2015 

SMS Metais nas mídias sociais: lançamento 
do primeiro catálogo de produtos, baseado em 

pesquisa de tendências

2018

1º de setembro: 20 anos de SMS Metais!

2019
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A cronologia ao 
longo de duas 

décadas de história



Pedro Lauro Staudt

No setor de design, a SMS Metais de-
senvolve catálogos e apresenta tendên-
cias internacionais de forma prática aos 
seus clientes. Além disso, é possível apre-
sentar metais personalizados e de acor-
do com o perfil do cliente, em desenhos 
3D. Diante de um mercado tão competiti-
vo e dinâmico, a companhia entende que 
a agilidade é fundamental para satisfa-
zer a necessidade dos seus clientes. “A 
nossa empresa trabalha de forma inces-
sante para atender este objetivo e se or-
gulha de surpreender neste quesito”, or-
gulha-se Débora. 

Tendências 
internacionais
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Em 20 anos de atuação, a SMS Metais vem 
inovando com a agilidade que o mercado 
exige. A empresa trabalha com diversos aca-
bamentos, desde os mais simples aos mais 
elaborados. Nos últimos anos, a demanda 
de mercado tomou novos rumos e a mo-
da impôs tendências e exigências. “Acredi-
to que as empresas precisam se reinventar 
diariamente para permanecer no mercado. 
Além disso, temos boas perspectivas e equi-

Agilidade é peça 
fundamental

Empresa dispõe de 
equipamentos de 
alta tecnologia para 
a montagem de 
suas linhas

pamentos de ponta”, destaca o diretor pre-
sidente da companhia, Pedro Lauro Staudt.

O aquecimento econômico de 2004 ditou 
o ritmo da produção, impulsionado pelo co-
mércio aquecido e as coleções do universo 
da moda tiveram uma rotatividade maior e 
um tempo de produção reduzido. Buscan-
do acompanhar essas inovações e diante 
desta necessidade de mercado, a SMS pre-
cisou inovar para acompanhar a demanda 
sem perder foco na qualidade.

Para isso, em 2005, adquiriu novos equi-
pamentos de alta tecnologia para montagem 
de duas novas linhas de banho: processo 
galvânico e a outra de verniz cataforético, 
conquistando, assim, a totalidade no pro-
cesso produtivo. Adquiriu, também, inje-
toras italianas e alemãs, além da implantar 
diversos sistemas que possibilitaram um 
controle maior da produtividade e da qua-
lidade dos produtos. 

Pensar no futuro é 
um compromisso

A missão da SMS Metais é criar e pro-
duzir metais de qualidade, que atendam 
às necessidades do mercado da moda, 
bem como peças técnicas, priorizando o 
bom relacionamento com o cliente, cola-
boradores e comunidade. Tem como vi-
são ser reconhecida nacionalmente por 
sua qualidade e por valores como traba-
lho, dedicação e austeridade. 
Sendo assim, pensar no futuro é um 
compromisso constante e as redes 
sociais são importantes aliadas 
neste processo. “Informamos 
aos clientes o que estamos 
desenvolvendo e criando. Usamos a 
força das mídias para ganhar mais 
tempo no atendimento ao cliente e 
junto à fábrica”, analisa a diretora 
de negócios da companhia, Débora 
Nienow. 

Staudt lembra que os colaboradores 
são importantes neste processo, afinal, 
equipamentos de ponta não se operam 
sozinhos. “Gostamos muito de ver as 
pessoas comprometidas com o proces-
so e com a visão de futuro. Elas se en-
volvem, sugerem construções, projetos 
e estão sempre motivadas”, alegra-se.

ENDEREÇO: ESTRADA PRESIDENTE LUCENA, 3773
BAIRRO PRIMAVERA CEP: 93344-420 NOVO HAMBURGO/RS

E-mail: atendimento@lalos.com.br | Telefone: (51) 3587-1578 whatsapp: (51) 98679-1578

Parabéns SMSMetais pelos seus
20 anos de sucesso e inovação.

É muito gratificante para nós, da LALOS
INJETORAS, fazer parte desta história.



Água é reutilizada nos processos produtivos
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Atualmente a SMS Metais emprega 
mais de 130 colaboradores diretos. Pre-
missa básica da empresa é ofertar uma 
boa relação entre dirigentes e seus fun-
cionários, para que estes se sintam em 
um ambiente agradável, com boa estru-
tura e condições para permanecerem mo-

tivados. E os colaboradores fazem coro 
a esta ideia: trabalham lado a lado de 
seus superiores e entendem, em peque-
nos gestos, que a presença e o trabalho 
de cada um é igualmente importante pa-
ra o funcionamento da empresa e a con-
quista de bons resultados.

Crescer todos os dias
Funcionários relatam 
como é contribuir e 
amadurecer junto à 
companhiaPreocupação com o 

meio ambiente
Pensar no dia de amanhã significa, 

mais do que nunca, refletir sobre o que 
é possível fazer para evitar agressões à 
natureza. Ao longo das duas décadas de 
existência e consciente desta temática, 
a SMS Metais implementou práticas sus-
tentáveis, a começar pelo ano de 2012. 

À época, estabeleceu um sistema de 
reutilização de 100% da água emprega-
da em seus processos produtivos, além 
de estação de tratamento de efluentes 
que já existia desde 2010. “Desde que a 
empresa verticalizou os processos, ela 
se preocupou com isso, acompanhan-
do permanentemente as exigências do 
mercado. Temos estrutura e conhecimen-
to necessários para isso”, garante o di-
retor presidente da SMS Metais, Pedro 
Lauro Staudt. 

Para ele, pensar em sustentabilidade 
é conseguir enxergar “mais à frente”. “É 
pensar que os nossos netos, as nossas 
gerações futuras, possam ter estabilida-
de na nossa natureza. Se não tivermos 
controles básicos, vamos correr sérios 
riscos”, reflete. 

Até 2012, a companhia consumia 50 mil 
litros de água tratada por dia, que era jo-
gada fora. “A partir desse ano, essa água 
passou a ser de 10, 15 mil litros, no má-
ximo, em função dos circuitos fechados 
que a gente implantou”, relembra Staudt. 

A SMS Metais é uma 
empresa bem sociável e 
que ouve o funcionário, 
até pelo fato de ser uma 
empresa familiar. Nós, 
funcionários, somos bem 
acolhidos, assim como os 
clientes. Os chefes não 
usam de intermediários 
para falar com a gente. É 
cara na cara, olho no olho.”

É muito bom trabalhar aqui 
porque os chefes tratam 
todos de forma igual. Os 
cumprimentos são feitos 
sem diferenciação de 
pessoa pra pessoa, é muito 
bacana isso.

É muito bom trabalhar aqui. 
Os patrões são colegas 
e eu não sinto receio de 
falar com ninguém se 
existe alguma coisa mais 
desagradável, que precisa 
ser conversada. Tenho 
confiança de que eles me 
escutam.”

A SMS Metais é uma 
empresa com potencial 
de crescimento para o 
funcionário. Estruturei 
a minha vida e voltei a 
estudar, tive total apoio 
e sou muito grato. É uma 
grande escola e tenho 
grandes perspectivas 
de crescer, tanto 
profissionalmente, quanto 
como pessoa.”

João Paulo Joaquim da Costa, 
35 anos, líder de desenvolvimento 
de produto
TRABALHA HÁ 10 ANOS NA 
EMPRESA

Rosane Fritzen Staudt, 
37 anos, líder de expedição
TRABALHA HÁ 14 ANOS NA 
EMPRESA.

Rosa Campos do Nascimento, 
47 anos, auxiliar de produção
TRABALHA HÁ 10 ANOS NA 
EMPRESA

Alex Schilling, 
33 anos, líder de setor (atelier)
TRABALHA HÁ 10 ANOS NA 
EMPRESA.

VISÃO DOS COLABORADORES

A Tratho Metal Química
presta sua homenagem a

SMS Metais pelos seus 20 anos
de trabalho e sucesso.

Rua: Bolívar Pedrotti Melgare,450 | Bairro: Interlagos
Caxias do Sul/RS CEP 95052-100

TEL:(54) 3537-15-66 | e-mail:mari@tratho.com.br
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Fivelas grandes e poderosas 
são sempre bem-vindas em 
peças expressivas, SMS 
Metais

DIVULGAÇÃO

Belas fivelas aumentam o 
valor estético de peças nas 
mais diversas coleções, 
SMS Metais

DIVULGAÇÃO

Emblemáticas cruzes estão 
em diversas peças de moda, 
SMS Metais

DIVULGAÇÃO

Mosquetões presentes em 
muitas propostas de moda, 
SMS Metais

DIVULGAÇÃO

Pequenas fivelas podem 
alcançar grandes resultados 
no design de calçados e 
bolsas, SMS Metais
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Banhos em cor prata 
também surgem como 
opção acertada para a 
temporada quente do 
próximo ano, SMS Metais

DIVULGAÇÃO

Metais com texturas estão 
entre os hits da estação, 
SMS Metais
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Delicadas peças estão no 
portifólio da SMS Metais, 
tudo para deixar as criações 
do setor calçadista ainda 
mais nobres

DIVULGAÇÃO

Os metais estão presentes em diversos detalhes das 
coleções internacionais, Miu Miu

AGÊNCIA FOTOSITE

Fivelas enriquecem 
o visual de belas 
sandálias, Rochas

AGÊNCIA FOTOSITE

Os metais estão nos 
detalhes sutis das 
criações do verão 2020, 
Rochas

AGÊNCIA FOTOSITE

A influência náutica 
surge nas coleções do 
summer 2020, Thom 
Browne

AGÊNCIA FOTOSITE

Bolsas com aplicações 
de metais sempre 
chamam a atenção das 
fashionistas, Tods

AGÊNCIA FOTOSITE

Até no chapéu os metais se destacam, YSL

AGÊNCIA FOTOSITE

A temporada quente de 2020 não seria a mesma sem 
a presença de poderosos metais nas coleções mais 
badaladas do Hemisfério Norte. Entre Paris e Milão, 
belos exemplos de fivelas, botões e muitos outros itens 
que enfeitam e enchem de personalidade calçados, 
bolsas e acessórios - como cintos, por exemplo. Para 
abrilhantar ainda mais as criações brasileiras, a SMS 
Metais investe forte em conceitos de moda e aposta 
nas tendências mais desejadas do momento. A coleção 
de peças da empresa conta com belas amostras de 
design em banhos incríveis, que só enobrecem os artigos 
made in Brazil. Conheça algumas novidades que estão 
saindo do forno e invista nos lançamentos de qualidade 
disponíveis no mercado pela SMS!

Shine 
bright!
Por Nelson Batista Zimmer

Parabéns SMS Metais
pelos seus 20 anos

de sucesso e inovação.
É muito gratificante para nós, da Genesys, fazer

parte desta história.

RuaMarquês do Paraná, 251 – Ideal – Novo Hamburgo | Fone : ( 51 ) 3594-1000

www.genesysnh.com.br


