ANEXO I

PRODUTOS E SERVIÇOS DO CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS

INTRODUÇÃO

Os serviços do Centro Internacional de Negócios estão relacionados na tabela produtos e
serviços. Os preços estão sujeitos a reajustes.

RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL

▪ Divulgar junto a todos os associados à parceria com a FIESC/CIN;
▪ Disponibilizar espaço nas reuniões dos associados para apresentação dos serviços;
▪ Fornecer relação de associados para interações.
RESPONSABILIDADES DA FIESC/CIN

▪ Informar ao SINDICATO PATRONAL sobre os contatos provenientes das empresas
associadas, bem como que esta não receberá qualquer percentual de contratos futuros, mesmo
colaborando para a divulgação da parceria;
▪ Oferecer descontos para as empresas associadas ao SINDICATO PATRONAL nos serviços
oferecidos, de acordo com a tabela descrita neste anexo;
▪ Firmar contrato com as empresas clientes;
▪ Gerenciar a execução do projeto/serviço;
▪ Avaliar a satisfação das empresas clientes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termo Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.
Produtos e Serviços
Emissão de Certificado de Origem (manual e digital)
Perfil de Mercado - GATE (Global Analysis of Trades and Exports)
Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Basic
Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Master
Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Premium
Listagem de empresas exportadoras e importadoras estrangeiras
Estatísticas de exportação/importação
Panorama Bilateral de País
Oportunidades Comerciais e de Parcerias
Imposto de importação no Brasil
Imposto de importação no exterior
Start Export

Desconto
20%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

*desconto concedido às empresas filiadas aos Sindicatos Patronais que aderirem ao convênio
▪ Perfil de Mercado - GATE (Global Analysis of Trades and Exports)
Perfil que objetiva fornecer aos exportadores e instituições de apoio ao comércio uma visão
geral concisa das condições de entrada no mercado e as tendências em determinado mercado
importador. Auxilia o empresário na tomada de decisão sobre investir em determinado
mercado e analisa a viabilidade de exportação de um produto/empresa.
▪ Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Basic
Listagem de empresas catarinenses exportadoras/importadoras contendo seus dados cadastrais
e faixa de valor total exportado/importado.
▪ Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Master
Listagem de empresas catarinenses exportadoras/importadoras contendo seus dados
cadastrais, faixa de valor total exportado/importado e produtos exportados/importados OU
Listagem de empresas catarinenses exportadoras/importadoras contendo seus dados
cadastrais, faixa de valor total exportado/importado, e países de destino das
exportações/importações.
▪ Diretório de empresas exportadoras e importadoras de SC - Premium
Listagem de empresas catarinenses exportadoras/importadoras contendo seus dados
cadastrais, faixa de valor total exportado/importado, produtos exportados/importados e países
de destino das exportações/importações.
▪ Listagem de empresas exportadoras e importadoras estrangeiras
Listagem contendo empresas estrangeiras potenciais exportadoras/importadoras e seus dados
cadastrais. Para realizar a consulta é necessário a descrição detalhada do produto a ser
importado/exportado, bem como o código de Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e
o(s) país (es) de origem e/ou destino.

▪ Estatísticas de exportação/importação
Estatísticas oficiais de exportações/importações mundiais, tendo como variáveis o país de
destino, o produto e o ano.
▪ Panorama Bilateral de País
Visão resumida da relação bilateral do Brasil com outro país do cenário internacional, sua
balança comercial com dados dos últimos cinco anos e principais produtos da pauta de
exportação/importação. Resposta rápida e prática em uma lâmina sobre dados estratégicos de
um país analisado e sua relação com Brasil e Santa Catarina.
▪ Oportunidades Comerciais e de Parcerias
Oportunidades de exportação e de parcerias voltadas às empresas catarinenses. Através do
informativo In Business divulgado mensalmente.
▪ Imposto de importação no Brasil:
A partir da descrição detalhada do produto e/ou do código de Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM e com a identificação do país de origem do produto a ser importado,
identifica-se os impostos de importação (I.I, I.P.I e I.C.M.S, PIS/PASEP, Cofins), incidente
no(s) produto(s) em referência.
▪ Imposto de importação no exterior:
A partir da descrição detalhada do produto e/ou do código de Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM e com a identificação do país de destino do produto a ser exportado,
identifica-se o imposto de importação, incidente no(s) produto(s) em referência.
▪ Start Export
Programa que auxilia empresas iniciantes na exportação, possibilitando identificar, os
mercados mais atraentes para a comercialização externa dos produtos.
Concebido como um conjunto de soluções combinadas para preparar as empresas iniciantes
na atividade exportadora, o Programa utiliza-se das melhores práticas, abrangendo a
realização de diagnósticos, capacitação empresarial, assessoria em comércio exterior e o
desenvolvimento e implementação de um plano de ação customizado para a empresa, voltado
à exportação. Tudo isso aliado às habilidades e os conhecimentos de técnicos especializados,
contribuindo de forma significativa para minimizar os riscos de quem quer exportar.

ANEXO II
SEGURO CORPORATIVO
O Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina - CIESC, por meio da parceria com a
WORKNET Corretora de Seguros oferece às indústrias associadas aos SINDICATOS
PATRONAIS, soluções em Seguros Corporativos: Vida, Patrimonial, Crédito, Transporte
entre outros em condições diferenciadas. 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 DO SINDICATO PATRONAL

▪ Divulgar, Comercializar e apresentar os produtos e serviços referentes a Seguros
Corporativos seja em reuniões, Web Site ou através de informativos e/ou outro canal de
comunicação disponível;
▪ Disponibilizar espaço para que o CIESC e a WORKNET possa divulgar seus produtos nos
encontros e eventos realizados pelo Sindicato, quando acordado entre as partes;
▪ Fornecer a relação de associados, para interações;
▪ Incentivar as associadas a contratarem seguros corporativos exclusivamente com as
Soluções de Seguros CIESC.

RESPONSABILIDADES DO CIESC E WORKNET
▪ Oferecer condições exclusivas e preços competitivos para as indústrias associadas aos
Sindicatos e seus colaboradores;
▪ Prestar informações através de relatórios sobre a utilização do benefício quando solicitado;
▪ Providenciar as alterações nas apólices de vida em grupo com referência a cancelamentos,
ajustes de capital, atualizações cadastrais e demais atos previstos na regulamentação dos
planos;
▪ 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;

▪ 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;
▪ Repassar percentual de receita para o Sindicato ou repassar em forma de desconto para as
indústrias associadas ao Sindicato

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.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termo Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO III

CARTÃO CIESC

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.

OBJETIVO DO CARTÃO CIESC PARA A INDÚSTRIA E SINDICATOS

▪ Oferecer facilidade e praticidade na gestão de benefícios da Indústria e Sindicatos;
▪ Fortalecimento da marca, fidelizando e conquistando Indústrias e Sindicatos catarinenses;
▪ Fortalecer o relacionamento junto a Indústria e Sindicato nas áreas de abrangência do cartão;
▪ Proporcionar acesso a uma rede credenciada de estabelecimentos e benefícios nos estados de
SC e PR , como: clínicas médicas e odontológicas, farmácias, óticas, supermercados, postos
de gasolina, restaurantes, livrarias, cinemas, etc.
RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL

▪ Oferecer e divulgar junto a todos os associados o Cartão CIESC;
▪ Incentivar as indústrias associadas a solicitarem o Cartão CIESC;
▪ Promover encontros para apresentação de assuntos relacionados aos benefícios oferecidos
pelo Cartão CIESC;
▪ Atuar como canal de comunicação com as associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Fornecer e atualizar relação de associados, para interações.
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 CIESC aos Sindicatos 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.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termo Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO IV
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 SINDICATO PATRONAL
▪ Oferecer e divulgar junto a todos os associados o serviço;
▪ Incentivar as indústrias associadas a solicitarem o serviço;
▪ Promover encontros para apresentação de assuntos relacionados aos benefícios oferecidos
pelo CIESC / SEBRAE;
▪ Atuar como canal de comunicação com as associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Fornecer e atualizar relação de associados, para interações;
▪ Providenciar local e estrutura básica.
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.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termo Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO V

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 SINDICATO PATRONAL
▪ Oferecer e divulgar junto a todos os associados o serviço;
▪ Incentivar as indústrias associadas a solicitarem o serviço;
▪ Atuar como canal de comunicação com as associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Fornecer e atualizar relação de associados, para interações;
▪ Providenciar local e estrutura básica para realização de eventos.
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.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termo Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO VI
GESTÃO DE ESTÁGIO IEL/SC
Descoberta e desenvolvimento de talentos para as indústrias associadas aos sindicatos
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. Desta forma, 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: o serviço abrange parceria com as principais instituições de
ensino do Estado; recruta e seleciona estudantes de ensino médio, técnico, tecnólogo e
superior de acordo com o perfil solicitado, confecciona e controla os Termos de Compromisso
de Estágio e aditivos em conformidade com a Legislação e prazos que garantem a segurança
para a empresa associada, realiza acompanhamento de estágio e orientações jurídicas, com
respaldo da assessoria da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, oferece
seguro de vida, desconto nas farmácias do SESI e cursos gratuítos para todos os estagiários
agenciados através do IEL/SC;
▪ Capacitação de Supervisores de Estágio: consiste no fornecimento de orientações aos
gestores de RH e supervisores de estágio das empresas, de quanto à condução das práticas de
Gestão de Estágio, de acordo com a Lei nº 11.788/2008 e com os objetivos de
desenvolvimento empresarial. Contribui para que o programa de estágio das empresas atenda
aos requisitos da legislação vigente e promova o equilíbrio entre líderes e liderados, de modo
a criar boa referência profissional e pessoal para o estagiário.
Recrutamento e seleção de Estagiários e Efetivos: Seleção de estagiários e / ou efetivos de
acordo com o perfil técnico e comportamental alinhado às necessidades da CONTRATANTE,
podendo abordar recrutamento e seleção através de análise de currículo, teste psicológicos e
específicos, dinâmicas de grupo, entrevista individual de acordo com a necessidade da
empresa.

▪ Elaboração do Perfil Comportamental do Estagiário: o objetivo é elaborar a descrição
do perfil comportamental, verificar informações estratégicas acerca dos conhecimentos,
habilidades e atitudes dos colaboradores; Identificar oportunidades de treinamento e
desenvolvimento de pessoas; identificar potenciais talentos; subsidiar a decisão de
reenquadramento e promoção de pessoas.
▪ Avaliação de Desempenho: objetivo é avaliar o potencial de liderança de 01 colaborador,
de acordo com as competências e o perfil desejado pela CONTRATANTE, com o intuito de
inseri-lo como líder no setor específico. Identificar as potencialidades e apontar as
competências a serem desenvolvidas, a fim de contribuir para o alinhamento dos líderes da
organização.
▪ Programa de Desenvolvimento Pré Profissional: o objetivo de desenvolver competências
comportamentais de estagiários para aprimoramento profissional. O Programa constituído por
09 capacitações, abordando os seguintes módulos: Postura Profissional, Comunicação,
Relacionamento Interpessoal, Comprometimento Organizacional, Pró-atividade no Ambiente
de Trabalho, Criatividade, Flexibilidade e Inovação, Liderança, Ética e Atitude pelo Planeta.

OBJETIVOS DA PARCERIA

▪ Aumentar os benefícios oferecidos pelo Sindicato às empresas associadas, tornando-as mais
competitivas;
▪ Divulgar ações do Sindicato e do Instituto Euvaldo Lodi conjuntamente;
▪ Proporcionar valor diferenciado dos produtos oferecidos pela Gestão de Estágio para todas
as empresas associadas.
RESPONSABILIDADES DO IEL/SC para os associados do Sindicato
▪ Obter das Instituições de Ensino informações sobre as condições e requisitos mínimos para
realização dos estágios, transmitindo tais informações à UNIDADE CONCEDENTE;
▪ Celebrar convênios com as instituições de Ensino para fins definidos na alínea “a”, quando
necessário;
▪ Recrutar e encaminhar à UNIDADE CONCEDENTE os candidatos às vagas de estágio
concedidas pela mesma, observada a legislação vigente.

▪ Promover a integração entre a UNIDADE CONCEDENTE e as Instituições de Ensino
conciliando os requisitos por elas estabelecidos com as condições oferecidas pela UNIDADE
CONCEDENTE;
▪ Providenciar a elaboração do Termo de Compromisso de Estágio – TCE a ser assinado pelas
partes envolvidas: UNIDADE CONCEDENTE, Estudante ou representante legal, Instituição
de Ensino e representante do IEL/SC;
▪ Encaminhar, em favor do estagiário, negociação para contratação de seguro contra acidentes
pessoais, previsto em Lei;
▪ Exigir do estagiário apresentação do relatório de estágio, contendo a descrição das
atividades desenvolvidas, a fim de ser aferida pela Instituição de Ensino a correlação entre
estas e a teoria ministrada;
▪ Comunicar à UNIDADE CONCEDENTE em caso de eventual interrupção de vínculo entre
o Estudante e a Instituição Ensino;
▪ Realizar o acompanhamento administrativo correspondente às seguintes informações:
atividades de estágio, carga horária e horário de estágio, fase escolar, supervisor de estágio e o
período de sua realização;
▪ Oferecer o desconto de 10% em todos os produtos para as empresas associadas ao sindicato,
mediante comprovação ao Sindicato.
RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL
▪ Divulgar permanentemente junto a todos os associados à parceria com o IEL/SC através de
mailing, eventos, reuniões;
▪ Incentivar as associadas a contratarem estagiários exclusivamente com o IEL/SC;
▪ Promover encontros para apresentação de assuntos relacionados aos serviços do IEL/SC;
▪ Atuar como canal de comunicação com as associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Fornecer relação de associados para interações;
▪ Informar o IEL/SC sobre oportunidades de novos negócios;
▪ Disponibilizar espaço para identificação visual do IEL/SC.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termos Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO VII
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 da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Atua
na articulação e gerência de Projetos de P&D&I para a melhoria da competitividade de
diversas empresas e na implementação de ferramentas de apoio à gestão da inovação, com o
objetivo de promover a geração de ambientes inovadores, fomentando e apoiando as empresas
catarinenses.
MÉTODO
As ferramentas de gestão oferecidas pelo IEL/SC são:
▪ 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: é uma
ferramenta de Benchmarking desenvolvida pelo IEL/SC que 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, o que possibilita a transferência de tecnologias
inovadoras, e a identificação de oportunidades de novos negócios;
▪ 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. De caráter interativo e buscando sempre o engajamento de todos, nossos cursos
aliam o excelente nível dos professores a intensos debates com os participantes acerca de
temas abrangentes e profundos, capazes de orientar os executivos e empresários de forma a
melhor se posicionarem no cenário global.
As demandas de capacitações podem ser avaliadas juntamente com o sindicato, buscando
identificar as necessidade das empresas e, se necessário, podem ser feitas adaptações das
metodologias e carga horária.
O IEL/SC preza pela qualidade de seus serviços, garantindo ao cliente método estruturado,
consultores qualificados e resultados que podem ser comprovados pelos depoimentos dos
próprios clientes, conforme apontado no site institucional.
RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL
▪ Divulgar permanentemente junto a todos os associados a parceria com o IEL/SC;
▪ Disponibilizar espaço nas reuniões ordinárias dos associados para apresentação dos produtos
e serviços do IEL/SC;
▪ Fornecer relação de associados para interações.
RESPONSABILIDADES DO IEL/SC
▪ Informar ao SINDICATO PATRONAL sobre os contatos provenientes das empresas
associadas, bem como que este não receberá qualquer percentual de contratos futuros, mesmo
colaborando para a divulgação da parceria;
▪ Propiciar desconto de 5% (cinco por cento) sobre os valores estipulados para inscrições nas
capacitações, palestras e metodologias supracitadas;
▪ Firmar contrato com as empresas clientes;
▪ Planejar a execução do projeto/serviço em conjunto com a empresa;
▪ Gerenciar a execução do projeto/serviço;
▪ Avaliar a satisfação das empresas clientes;
▪ Disponibilizar informações de oportunidade de financiamento para a inovação nas empresas;
▪ Elaborar projetos de inovação de interesse de empresas associadas;
▪ Garantir o sigilo de todos os dados e informações coletados antes e durante a realização dos
trabalhos.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termos Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO VIII
POLÍTICA DE DESCONTOS SENAI/SC
MÉTODO
O SENAI/SC fornecerá descontos em cursos regulares e de qualificação oferecido pelas
unidades do SENAI em Santa Catarina com base nas tabelas abaixo:
Alunos matriculados em Cursos de qualificação
uma mesma turma
De 01 a 03 matrículas
5% de desconto
De 03 a 07 matrículas
7% de desconto
De 08 a 12 matrículas
10% de desconto
Acima de 12 matrículas
15% de desconto

Cursos Regulares
3% de desconto
5% de desconto
7% de desconto
10% de desconto

Obs. 1: Os descontos são válidos somente para pagamentos efetuados até a data de
vencimento.
Obs. 2: Para ter direito aos descontos, o cliente não poderá ter sido contemplado com
nenhuma outra modalidade de descontos oferecida pelo SENAI/SC.
O valor da mensalidade varia conforme tabela vigente.
Item
Pagamento antecipado
Vigência do contrato
Pagamento Antecipado
do Semestre

Pagamento Antecipado
do Ano
Pagamento Antecipado
1,5 ou 2 anos

Modalidades
Aplicáveis
Conforme
modalidade

Detalhamento
Os descontos serão aplicados de acordo com a
vigência do contrato.

• Cursos técnicos;
• Cursos
Superiores;
• Pós-Técnico.
• Pós-graduação;
• Ensino Médio.

Independente do nível do curso, é aplicável o
desconto de 10% de desconto sobre o valor
total.

• Pós-graduação.

Tratando-se do pagamento antecipado de 1,5 a
2 anos, é aplicável o desconto de 17% sobre o
valor total.

Tratando-se de antecipação anual, é aplicável o
desconto de 13% sobre o valor total.

RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL – CONVENENTE
▪ Fornecer aos seus associados os documentos exigidos pelo SENAI/SC;
▪ Divulgar junto a todos os associados a parceria com o SENAI/SC;

▪ Formar grupos com seus respectivos associados para usufruir da possibilidade de
percentuais de descontos maiores para inscrições de grupos (tabela abaixo) em um mesmo
curso;
▪ Relacionar os nomes dos interessados em cada curso e encaminhá-los para a unidade
operacional de interesse, juntamente com a carta de encaminhamento e carteira de trabalho
dos mesmos;
▪ Fornecer relação de associados para interações;
▪ Atuar como canal de comunicação com as associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Informar o SENAI/SC sobre oportunidade de novos negócios;
▪ Disponibilizar espaço para divulgação dos serviços do SENAI/SC nos Sindicatos e nas
empresas associadas.
RESPONSABILIDADES DO SENAI/SC
▪ Conceder os percentuais de descontos previstos neste convênio para os clientes Pessoa
Jurídica ou Física, desde que associadas aos Sindicatos Patronais conveniados, funcionários
das empresas filiadas e funcionários dos Sindicatos conveniados;
▪ Exigir que o contratante comprove o vínculo com o SINDICATO PATRONAL CONVENENTE mediante apresentação da carteira de trabalho atualizada (exclusivo Pessoa
Física) e carta de encaminhamento do sindicato, conforme modelo padrão acordado;
▪ Fornecer ao CONVENENTE o modelo da carta de encaminhamento padrão, utilizada pelo
cliente na compravação do vínculo com o sindicato conveniado;
▪ Fornecer ao CONVENENTE, materiais gráficos dos cursos e dos demais produtos
oferecidos, para efeitos de divulgação junto aos colaboradores das empresas filiadas aos
sindicatos conveniados;
▪ Custear o envio de mala direta com informativos sobre os cursos oferecidos, bem como
outras informações do seu interesse, desde que a CONVENENTE forneça o endereço dos
participantes;
▪ Comunicar as unidades do SENAI/SC quanto a operacionalização desse convênio.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmados, se necessário, Termos Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO IX
SESI 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.
Além das academias próprias, você sabia que o SESI pode implantar e cuidar da gestão de
academias dentro das empresas? Disponibilizamos uma infraestrutura completa e
profissionais capacitados para o desenvolvimento e manutenção do projeto.
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*

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

*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)
Trabalhadores com hábitos saudáveis também têm mais disposição e motivação no
trabalho.
Nota: 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.

Instalações Esportivas, Recreativas e Sociais - SESI/SC
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.
Nossas instalações oferecem ambientes de acordo com a realidade e necessidade de cada
região catarinense. Proporcionam aos trabalhadores e seus familiares um local de encontro,
saúde e bem-estar.
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
Locação de instalação esportiva, recreativa e social.

Desconto*
Desconto adicional de
10% sobre a taxa para
indústria (preço
subsidiado).

*Desconto concedido sobre a tabela de preço praticada à indústria para as empresas filiadas
aos sindicatos da indústria
Trabalhadores com hábitos saudáveis também têm mais disposição e motivação no
trabalho.
RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL
▪ Divulgar, junto a todos os associados, a parceria com o SESI/SC;
▪ Incentivar os associados a contratar o SESI na prestação de serviços;
▪ Atuar como canal de comunicação com associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Fornecer relação de associados, para interações;
▪ Informar o SESI sobre oportunidade de novos negócios;
▪ Disponibilizar espaço para identificação visual do SESI/SC.

RESPONSABILIDADES DO SESI/SC
▪ Informar ao SINDICATO PATRONAL sobre os contatos provenientes das empresas
associadas;
▪ Oferecer os serviços citados no anexo.
▪ Oferecer desconto de 10% nos contratos firmados com as empresas associadas do
SINDICATO PATRONAL;
▪ Firmar contrato com as empresas clientes;
▪ Planejar a execução do projeto/serviço em conjunto com a empresa;
▪ Gerenciar a execução do projeto/serviço;
▪ Avaliar a satisfação das empresas clientes.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmado, se necessário, Termos Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

ANEXO X
AUDIOMETRIA, ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E LTCAT
O Serviço Social da Indústria de Santa Catarina – 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
▪ Os serviços de audiometria ocupacional contemplam as seguintes atividades:
Realização de audiometria ocupacional;
1. Entrega do resultado de exame audiométrico ao médico coordenador do PCMSO da
associada ou médico responsável, envelope lacrado;
2. Entrega de comparativo de exames (quando o funcionário possuir mais de um exame, na
mesma associada, realizado no SESI);
3. Entrega de demonstrativo de exames realizados à associada, no qual constará o nome de
todos os funcionários que realizaram os exames, com data e quais exames foram realizados
(Via aérea, Via óssea e Logoaudiometria).
A realização dos serviços de audiometria ocupacional está fundamentada na Portaria n° 19 do
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme os itens a seguir:

1. O exame audiométrico será executado por fonoaudiólogo.
2. O responsável pelo exame audiométrico, inspecionará o meato acústico externa de ambas
orelhas e anotará os achados na ficha de registro;
3. O exame audiométrico será realizado, sempre, pela via aérea, nas frequências de 250, 500,
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000Hz;
4. No caso de alteração detectada no teste pela via aérea ou segundo avaliação do profissional
responsável pele execução do exame, o mesmo será feito, também, pela via óssea nas
frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;

5. Segundo a avaliação do profissional responsável, no momento da execução do exame,
poderão ser determinados os limiares de reconhecimento de fala (LRF);
6. O resultado audiométrico será registrado em ficha que conterá:
a) Nome, idade e número de registro de identidade do trabalhador;
b) Nome da empresa e função do trabalhador;
c) Tempo de repouso auditivo cumprido para a realização do exame audiométrico;
d) Nome do fabricante, modelo e data da última aferição acústica do audiômetro;
e) Nome, número de registro do conselho regional e assinatura do profissional responsável
pelo exame;
f) Traçado audiométrico, contendo Via aérea, Via óssea (quando necessário) e valores
logoaudiometria (quando necessário);
g) Valores de mascaramento (quando utilizado) para via aérea, via óssea e logoaudiometria;
h) Comentário fonoaudiólogo;
i) Anamnese clínico ocupacional;
j) Comentário da anamnese;
k) Parecer audiológico.
▪ Atendimento Assistencial médico nas Unidades e consultórios do SESI.
Perfazendo 12 (doze) parcelas, o número de funcionários deverá ser mensalmente verificado e
comparado com o apurado na assinatura do contrato. Caso o número atual de funcionários da
empresa tenha diminuído em relação ao mencionado na assinatura do contrato, o valor mensal
pago não será alterado. Porém, se o número atual de funcionários estiver maior que o
mencionado na assinatura do contrato, o valor mensal deverá ser reajustado de acordo com a
tabela citada.
▪ Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho: Análise quantitativa e qualitativa
da exposição dos trabalhadores aos riscos existentes no ambiente laboral (ruído, calor, agentes
químicos, agentes biológicos). O LTCAT identifica riscos e propõe e orienta a implementação
de medidas de prevenção de riscos no ambiente de trabalho. Execução por Engenheiro de
Segurança do Trabalho;

RESPONSABILIDADES DA ASSOCIADA
▪ Serviço de Saúde Segurança do Trabalho:
1. Executar as ações e encargos, identificados e previstos, como responsabilidade da
EMPRESA, no LTCAT, elaborados pelo SESI, e outras situações detectadas durante o
desenvolvimento dos Programas;
2. Fornecer ao SESI, informações necessárias para viabilizar o acompanhamento da evolução
e resultados das ações implementadas, previstas neste Convênio;
3. Fornecer ao SESI, cadastro de empregados atualizado mensalmente, comprovando desta
forma, admissões e demissões;
4. Realizar eventuais exames de complementação e/ou encaminhamento a médicos
especializados, quando julgado necessário, que não são objeto deste Convênio;
5. Fornecer ao SESI um espaço físico adequado para a realização das consultas médicas
objeto do presente Convênio, quando for o caso.
LOCAL DE ATENDIMENTO
▪ Serviço de Audiometria Ocupacional:
Os exames audiométricos, serão realizados nas dependências da ASSOCIADA quando
previamente agendado e o número de funcionários atendidos por turno deverá ser superior a
15 (quinze). Quando realizado nas dependências da CONVENIADA ou local designado por
ela, também deve ser previamente agendado.

RESPONSABILIDADES DO SINDICATO PATRONAL
▪ Divulgar, junto a todos os associados, a parceria com o SESI/SC;
▪ Incentivar os associados a contratar o SESI na prestação de serviços de SST;
▪ Atuar como canal de comunicação com associadas, fortalecendo a parceria;
▪ Fornecer relação de associados, para interações;
▪ Informar o SESI sobre oportunidade de novos negócios;
▪ Disponibilizar espaço para identificação visual do SESI/SC.
RESPONSABILIDADES DO SESI/SC
▪ Informar ao SINDICATO PATRONAL sobre os contatos provenientes das empresas
associadas;
▪ Oferecer desconto de 10% nos contratos firmados com as empresas associadas do
SINDICATO PATRONAL nos serviços de LTCAT e Audiometria e nos atendimentos
médicos assistenciais para empresas associadas do SINDICATO PATRONAL;
▪ Firmar contrato com as empresas clientes;
▪ Planejar a execução do projeto/serviço em conjunto com a empresa;
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os convenentes, podendo ser
firmado, se necessário, Termos Aditivos, ajustes e/ou contratos específicos.

