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ESCOPO

O fortalecimento dos Sindicatos está baseado
na profissionalização de sua gestão
e na melhoria de sua representatividade
junto aos seus filiados.

Desta forma, algumas ações estão sendo propostas
em conjunto com as entidades da FIESC.

O objetivo dessa iniciativa é demonstrar ao
filiado do sindicato ou ao interessado em
filiar-se, a importância do sindicato por meio dos
benefícios oferecidos pela FIESC.
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INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1

Os benefícios deste convênio são exclusivos para indústrias
associadas aos sindicatos filiados à FIESC;

2

O sindicato deve utilizar o convênio para prospecção de novos
associados e fidelização dos atuais;

3

O sindicato deve manter a lista de empresas associadas no SIGA para que os
parceiros possam conhecer os beneficiados;

4

O sindicato deve promover os serviços junto aos seus associados;

5

O sindicato deve entrar em contato com as entidades do Sistema FIESC para
atuarem conjuntamente na oferta dos serviços.
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COMO SOLICITAR O CONVÊNIO

SINDICATO

O Sindicato deverá
enviar o termo de
adesão
disponibilizado no
site da FIESC, via
Vice-Presidente
Regional.

FIESC

A Área de
Desenvolvimento
Associativo da
FIESC irá devolver
o Termo de
Adesão assinado
pelo Presidente da
FIESC.

FIESC

Após a assinatura
do convênio, será
providenciado ao
sindicato folder
para divulgação
junto a sua base.
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SINDICATO

O Sindicato
deverá divulgar e
Incentivar todos
os associados à
contratar os
serviços.
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DIVULGAÇÃO

e

A realização de eventos sociais como café-

Sindicatos Filiados deve ocorrer em toda e

da-manhã e almoços é uma maneira simples

qualquer

para

A

divulgação

do

Convênio

oportunidade,

para

FIESC

empresas

associadas ou potenciais a se associarem;

o

sindicato

relacionar-se

com

as

lideranças e atrair novos associados;

Sugerimos que, juntamente com o folder
de divulgação, seja enviada uma carta assinada
pelo Presidente visando associar a indústria;

Demais ações realizadas com a sua base
devem atrair também, mais associados ao
sindicato.
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Produtos e Serviços do Centro Internacional de Negócios

Produtos e Serviços

Desconto

Emissão de Certificado de Origem (manual e digital)

20%

Perfil de Mercado - GATE (Global Analysis of Trades and Exports)

15%

Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Basic

15%

Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Master

15%

Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Premium

15%

Listagem de empresas exportadoras e importadoras estrangeiras

15%

Estatísticas de exportação/importação

15%

Panorama Bilateral de País

15%

Oportunidades Comerciais e de Parcerias

15%

Imposto de importação no Brasil

15%

Imposto de importação no exterior

15%

Start Export

15%
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Seguro Corporativo
O CIESC, por meio da parceria com a Worknet Corretora de Seguros oferece às
empresas associadas ao SINDICATO PATRONAL soluções em Seguros Corporativos:
Vida;
Patrimonial;
Crédito;
Transporte.

A WORKNET, parceira do CIESC, é uma empresa legalmente habilitada perante a Susep – Superintendência de Seguros Privados
do Ministério da Fazenda sob n. 059724.1.032591-1 e credenciada junto a várias Companhias Seguradoras para formatação e
comercialização dos seus produtos e serviços,
RESPONSABILIDADES DA WORKNET
Oferecer condições exclusivas e preços competitivos para as indústrias associadas, compreendidos no conceito de associados
os trabalhadores das respectivas indústrias;
Zelar exclusivamente pela renovação periódica das Apólices de Seguro de Vida em Grupo junto a Companhia Seguradora
garantidora dos riscos;
Manter e efetuar a manutenção do cadastro dos segurados das apólices de vida em grupo, encaminhando pedidos de
cancelamento, transferências, ajustes de capital ou alterações cadastrais às Companhias Seguradoras;
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Seguro Corporativo

RESPONSABILIDADES DA WORKNET
Providenciar os cálculos, propostas e formalização de seguros sem a estipulação direta do CIESC, nos ramos de Benefícios Pessoais
(Prestamista, Vida Individual); RE-Ramos Elementares (automóvel, casa, empresa) e Garantia (Riscos de Engenharia, Obrigações
Contratuais, Crédito Interno, Conclusão de Obra), responsabilizando-se pela cobrança dos prêmios diretamente com os segurados;
Acompanhar integralmente todos os processos de sinistro, desde o seu envio até a decisão final da Companhia Seguradora,
orientando o Segurado envolvido quanto aos seus direitos e deveres, sem qualquer envolvimento do Sindicato neste procedimento.

BENEFÍCIOS PARA O SINDICATO PATRONAL

▪ 10 % de receita da comissão para o Sindicato, pelas indústrias indicadas que aderirem ao seguro, ou em forma de desconto
para as indústrias associadas ao Sindicato.
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Cartão de Fidelidade Industrial

O Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina - CIESC, por meio de parcerias
estratégicas, desenvolveu o Cartão CIESC. Além de contar com toda a credibilidade da
FIESC, o Cartão CIESC possui a parceria da bandeira Personal Card, empresa que
oferece o mais completo sistema de administração de cartões de benefícios e
convênios especialmente direcionados ao setor industrial.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO CARTÃO
Oferecer produtos e serviços em condições vantajosas para as indústrias filiadas aos sindicatos;
Proporcionar benefícios para a indústria associada, visando aumentar e fortalecer a representatividade;
Fidelizar, reter e conquistar indústrias catarinenses;
Fortalecer o relacionamento junto a indústria catarinense e ao trabalhador da indústria;
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Cartão de Fidelidade Industrial

RESPONSABILIDADES DO CIESC
Desenvolver parcerias estratégicas para incremento de benefícios de acordo com o interesse das indústrias;
Negociar os benefícios com cada empresa parceira a fim de levar uma melhor solução;
Acompanhar a execução dos contratos de parceria e a prestação de serviços;
Prestar informações sobre o cartão ao Sindicato e Indústrias associadas.

BENEFÍCIOS PARA O SINDICATO PATRONAL

▪ Isenção do custo de adesão para as Indústrias associadas aos Sindicatos;
O custo de adesão é R$ 10,00 por colaborador.
▪ 1/3 da receita de comissão do CIESC para o Sindicato, pelas indústrias indicadas que aderirem ao cartão.
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Cadastro Industrial - Guia da Indústria

O Guia da Indústria SC é um catálogo disponibilizado nas versões on-line e impresso, que fornece informações completas
sobre o setor industrial de Santa Catarina.
Fonte de consulta dinâmica e confiável, com informações detalhadas e atualizadas sobre as indústrias catarinenses. O
usuário pode pesquisar a partir de vários filtros, como tipo de produto, tamanho da empresa, região, município,
exportadoras e ramo de atividade. É um banco de dados ágil e preciso para quem precisa vender, comprar ou buscar novos
mercados.

RESPONSABILIDADES DO CIESC
Atender as demandas solicitadas pela indústria e ou seu Sindicato;
Apresentar aos Sindicatos os benefícios do produto.
BENEFÍCIOS PARA O SINDICATO PATRONAL

50% de desconto para o Sindicato, pelas indústrias indicadas que aderirem ao produto e/ou serviço.
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Cursos, Palestras e Workshops

O Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina - CIESC, por meio de parceria com o SEBRAE – promove junto às indústrias
associadas e Sindicatos cursos, palestras e workshops com custo reduzido por turma e não por pessoa. As atividades são
focadas diretamente as micros, pequenas e médias empresas, não existindo impedimento para a grande indústria participar. As
palestras são em média 2 horas, cursos e workshops em média 6 horas.
Os temas mais focados são: Compra; Venda; Gestão; Contábil; RH; Criatividade e Motivação.

RESPONSABILIDADES DO CIESC
Atender as demandas solicitadas pela indústria e ou seu Sindicato;
Providenciar o profissional que estará prestando o serviço às indústrias associadas e/ou Sindicatos;
Providenciar os Certificados de Participação.

BENEFÍCIOS PARA O SINDICATO PATRONAL
▪ 30% de desconto para o Sindicato, pelas indústrias indicadas que aderirem ao produto
e/ou serviço.
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Gestão de Estágio

Por meio do negócio de Gestão de Estágio o IEL/SC oportuniza as indústrias associadas do Sindicato, a descoberta de talentos
e futuros profissionais, que alinham o conhecimento teórico à prática empresarial. Além disso, o IEL/SC regulariza os estágios
de acordo com os aspectos legais, fornece orientações para uma atuação responsável do estágio e refinamento das práticas
de gestão de talentos na empresa.

O IEL/SC oferece desconto de 10% em todos os produtos para as empresas associadas ao sindicato, mediante
comprovação da associação. Conheça os produtos oferecidos:

Agenciamento de estágio;
Capacitação de Supervisores de Estágio;
Recrutamento e seleção de Estagiários e Efetivos;
Elaboração do Perfil Comportamental do Estagiário;
Avaliação de Desempenho;
Programa de Desenvolvimento Pré Profissional.
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Gestão e Inovação

Gestão da Inovação (Metodologia Nugin): metodologia própria que sistematiza o processo de inovar, desde a
identificação de novas oportunidades, planejamento e gestão da inovação até o desenvolvimento de novos produtos;

Capacitações: Gestão da Inovação, Elaboração de Projetos para Inovação, Oficinas de Criatividade para Inovação e
Benchmarking para Competitividade.

Educação Executiva Internacional: Com foco em gestão empresarial, estratégia e inovação, os programas de Educação
Executiva IEL são centrados na aplicação de experiências ao contexto específico do seu negócio, visando sempre a
evolução de sua empresa.
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Gestão e Inovação

A área de Gestão e Inovação do IEL/SC visa proporcionar às empresas industriais a oportunidade de acesso a ferramentas de
gestão empresarial de alto nível, com custo subsidiado e com a chancela daFederação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina.
Desconto de 5% (cinco por cento) sobre os valores estipulados para inscrições nas capacitações, palestras e
metodologias.

Benchmarking Industrial: é uma ferramenta que permite comparar o nível de competitividade de uma empresa em
relação aos líderes mundiais do seu setor de atuação;

Mapeamento Estratégico da Gestão para Coletivos Empresariais - MPEs: mede o desempenho de micro e pequenas
empresas em relação as melhores de seu setor e/ou região;

Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva – PDCP: objetiva aumentar a competitividade das principais cadeias
produtivas de Santa Catarina, qualificando a rede de fornecedores das médias e grandes empresas do Estado;

Elaboração de Projetos para Inovação: voltados para o estabelecimento de parcerias e captação de financiamentos
reembolsáveis e não reembolsáveis (fundo perdido) em organismos nacionais e internacionais;
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Matriculados em
uma mesma turma
De 01 a 03
matrículas
De 04 a 07
matrículas
De 08 a 12
matrículas
Acima de 12
matrículas

Cursos

Cursos de
qualificação

Cursos
Regulares

5% de desconto

3% de desconto

7% de desconto

5% de desconto

10% de desconto

7% de desconto

15% de desconto

10% de desconto

Item
Pagamento
antecipado vigência
do contrato
Pagamento
antecipado do
Semestre

Modalidades
Aplicáveis

Detalhamento

Os descontos serão de
acordo com a vigência do
contrato
Independente do nível do
Curso Técnicos, curso é aplicável o desconto
Graduação e
de 10% sobre o valor
Pós-Técnico
Conforme
modalidade

total

Independente do nível do
Pagamento
Ensino Médio e curso é aplicável o desconto
antecipado do Ano Pós-Graduação de 13% sobre o valor

total
Os descontos são válidos somente para pagamentos
efetuados até a data de vencimento;

Para ter direito aos descontos, o cliente não poderá ter

Pagamento
antecipado
1,5 ou 2 anos

Independente do nível do
curso é aplicável o desconto
Pós-Graduação
de 17% sobre o valor

total

RESPONSABILIDADES DO SINDICATO

sido contemplado com nenhuma outra modalidade de

Fornecer aos seus associados os documentos exigidos pelo SENAI/SC;

descontos oferecida pelo SENAI/SC;

Formar grupos com seus respectivos associados para usufruir de

Valor da mensalidade – varia conforme tabela vigente.

percentuais de descontos maiores.
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Instalações Esportivas, Recreativas e Sociais

O SESI Santa Catarina conta com espaços físicos destinados a prática de lazer, atividade física e esportes, em
diversas regiões do estado, com facilidade de acesso e atendimento de qualidade.
Infraestrutura
Campos de futebol com grama sintética, ginásios, quadras esportivas, playground, pista de caminhada, auditórios,
salas de reunião, lanchonete, piscinas, canchas de bolão e bocha, pista de arvorismo, estacionamento gratuito, entre
outras.
Cada unidade do SESI/SC possui uma infraestrutura diferenciada, consulte a unidade mais próxima e conheça o que
podemos oferecer para sua empresa e trabalhadores.

Serviço

Desconto

Locação de instalação esportiva, recreativa e social.

Adicional de 10% sobre a
taxa para indústria (preço
subsidiado)
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Audiometria, Atendimento Assistencial e LTCAT

O SESI/SC tem a preocupação de proporcionar segurança e saúde ao ser humano de forma integral. Por isso considera suas
necessidades físicas, emocionais, pessoais e profissionais na prestação dos seus serviços. É um jeito de trabalhar a saúde em
sua origem, procurando promover bem-estar e qualidade de vida às pessoas, para construir uma sociedade melhor. As ações do
SESI são voltadas ao atendimento do trabalhador da indústria para assegurar que ele tenha uma vida saudável e para que o
modelo de gestão e produção das empresas contribua ao desenvolvimento sustentável.
SERVIÇOS
Serviços de audiometria;
Atendimento Assistencial médico;
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho LTCAT.

RESPONSABILIDADES DO SESI/SC
Oferecer desconto de 10% nos serviços de LTCAT e Audiometria
Oferecer desconto de 10% nos atendimentos médicos assistenciais
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Qualidade de vida - Academia

Um ambiente agradável e descontraído, voltado para o bem-estar e qualidade de vida, assim são as Academias do SESI. Neste
local, os nossos clientes são motivados a praticar atividades físicas de maneira prazerosa e divertida.
Com uma equipe de profissionais qualificados, opções de horários e diversas modalidades o SESI está pronto para oferecer
todo apoio e suporte para que ninguém perca a chance de melhorar o seu estilo de vida e aproveitar o que há de melhor em
atividade física para qualidade de vida.

Isenção da taxa de matrícula para as empresas filiadas aos
sindicatos da indústria e desconto Adicional de 10% sobre a taxa
para indústria (preço subsidiado).

Academias Próprias – SESI/SC
Academia SESI Blumenau
Academia SESI Criciúma
Academia SESI Joinville
Academia SESI Lages
Academia SESI Brusque
Academia Funcional SESI Jaraguá do Sul
Academia SESI Correia Pinto
Academia SESI Otacílio Costa
Unidade de Desenvolvimento Associativo

Contato
(47) 3231-5220
(48) 3431-9809
(47) 3431-6222
(49) 3221-3717
(47) 3251-8804
(47) 3372-9425
(49) 3221-3717
(49) 3221-3717
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dea.atendimento@fiescnet.com.br
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