
O que mais a FIESC 
pode fazer pela
sua Indústria?

Com estas bandeiras, FIESC, SESI, SENAI, IEL e 
CIESC podem ajudar a sua empresa a crescer, 
ganhar qualidade e produtividade, além de 
torná-la mais inovadora, rentável e competitiva. 

Inovação

Internacionalização

Inclusão de pessoas e 
empresas na nova economia

Infraestrutura

Infraestrutura de atendimento em SC

Saiba mais sobre nossos 
produtos e serviços, nos 
acompanhe pelas redes 
sociais e visite nossos sites.

16 Vice-presidências
143 Estruturas Fixas
249 Postos de Atendimento
814 Laboratórios Educacionais
99 Cozinhas Industriais
82 Unidades Móveis
4 Institutos de Inovação
5 Institutos de Tecnologia, com
11 Laboratórios de Prestação de Serviços
11 Unidades do IEL
79 Unidades farmaSesi
12 Academias
7 Clínicas

As entidades da FIESC atuam em 
todas as regiões de Santa Catarina, 
oferecendo serviços que geram 
valor e trazem resultados para a 
indústria.
 
A Federação é a voz da indústria na defesa de um ambiente mais 
favorável à produção, com menos impostos, legislação adequada e a 
infraestrutura necessária. Para ajudar as empresas a formar equipes 
engajadas e preparadas para os desa�os do setor, as entidades da 
FIESC oferecem serviços educacionais e para a saúde e segurança no 
trabalho, além de soluções de apoio à gestão, acesso à tecnologia e 
à inovação. Tudo pela competitividade necessária para conquistar 
novos mercados, sejam eles no Brasil ou no exterior.

A indústria é o motor da economia. O setor proporciona 
melhores empregos, gera tributos e move os demais elos 
da cadeia produtiva, estimulando  atividades de serviços, 
transporte e  comércio. 

Esse efeito multiplicador se traduz em desenvolvimento 
para todos: os municípios mais industrializados são os 
que têm o melhor desempenho no Índice de 
Desenvolvimento Humano.

Santa Catarina tem a indústria mais diversi�cada do 
Brasil, distribuída em todo o território, com vários polos 
setoriais nas diversas regiões. São 50 mil empresas, que 
geram 750 mil empregos diretos no estado.
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498,6 mil
Trabalhadores 
atendidos 

14,1 mil
Indústrias 
atendidas 

276 Municípios com
indústrias atendidas

253 mil
Matrículas/ano 

294 mil  Doses de 
Vacina/ano

272 mil  Ensaios 
Metrológicos/ano 

91 mil 
Refeições/dia



Você sabia que SESI e SENAI são 

a maior rede privada de ensino de 

Santa Catarina? Nosso objetivo é 

transformar pessoas e organizações; 

preparar para o sucesso profissional e para 

a competitividade empresarial. Profissionais mais 

capacitados aumentam as chances de emprego e renda, pois dão 

respostas mais efetivas no mundo do trabalho. SENAI, SESI e IEL 

oferecem educação profissional (cursos técnicos e de qualificação), 

educação básica (ensino fundamental, ensino médio, educação de 

jovens e adultos e educação maker), educação superior (engenharias 

e pós-graduação) e educação corporativa (capacitação de lideran-

ças, gestão e  empreendedorismo). Seja qual for a necessidade 

de sua empresa no âmbito da educação, 

fale primeiro com a gente.

A melhoria da infraestrutura de transporte 

no estado é uma preocupação contínua da 

Federação das Indústrias. 

O objetivo é que SC tenha melhores rodovias,  

ferrovias, portos e aeroportos, para que haja 

eficiência e menores custos logísticos para 

circulação de matérias-primas, componentes e 

produtos acabados. As áreas de energia, telecomunicações, 

água e saneamento também são prioritárias.

Educação

A FIESC trabalha por um país que seja favorável 

ao desenvolvimento da indústria. Buscamos a redução e 

simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, melhores 

condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. 

Para isso, com apoio de 23 câmaras setoriais e especializadas, articulamos 

com o setor público a adequação de leis e normas – em campos como o 

ambiental, o trabalhista e o tributário.

Na base de tudo isso está o associativismo. Assim, a Federação também 

trabalha pelo fortalecimento dos sindicatos filiados, valorizando o 

trabalho realizado para os associados e a comunidade.

Empresas que participam do mercado global 

têm maior competitividade também no 

mercado nacional. Por isso, a FIESC prioriza a 

internacionalização da indústria catarinense 

por meio de iniciativas como a promoção, prospecção e 

inteligência comercial, além de capacitação e emissão de 

certificados de origem. 

Defesa da 
indústria

A indústria 4.0 é uma realidade e as 

entidades da FIESC estão preparadas para 

apoiar as empresas catarinenses no constante 

desafio de se reinventar. Institutos de inovação e 

de tecnologia, com laboratórios de ponta, estão à disposição para 

prestar os serviços que a indústria precisa para se manter competitiva. 

Fale conosco para saber mais sobre convergência tecnológica -  

inteligência artificial, internet das coisas, nanotecnologia, 

biotecnologia, automação e robótica. Em busca de novos 

investimentos e desenvolvimento tecnológico no estado, 

a atuação do SENAI, do IEL e do SESI é articulada com o 

ecossistema de inovação catarinense.  

O propósito é fortalecer esta rede, ampliando as 

oportunidades de captação de recursos e o potencial de atuação 

sinérgica entre indústrias consolidadas e startups.

Inovação e 
Tecnologia

Saúde e segurança 
no trabalho

Internacionalização

Infraestrutura

Saiba mais, sobre todo o 
portifólio de serviços e soluções 
em nosso site 

www.�esc.com.br

A Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (FIESC), o Centro das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (CIESC), o Serviço 
Social da Indústria (SESI-SC), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI-SC) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-SC), 
atuam articulados com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e com os 141 
sindicatos industriais �liados.

Informação de credibilidade é pré-requisito

para tomada de decisão com qualidade. 

Por meio do Observatório FIESC são divulgados 

estudos e estatísticas que dão suporte às 

estratégias da indústria. Além disso, a Federação 

atua na atração de investimentos, por meio 

da agência Investe SC.

Informação e 
desenvolvimento

Empresas de sucesso são constituídas de pessoas saudáveis e 

produtivas. O SESI oferece serviços de saúde, bem-estar e segurança 

no trabalho que são referência no mercado.  Mais que atender a 

requisitos legais, trata-se da oferta  de benefícios que 

geram retorno efetivo sobre o investimento,  

principalmente por meio da  redução de riscos e 

custos com saúde e segurança. 

Chame o SESI para construir seu plano 

de trabalho e inove na gestão de 

saúde na sua empresa.


