FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

A INDÚSTRIA
CATARINENSE
UNIDA PELA
COMPETITIVIDADE.
A indústria está presente na vida de todo catarinense, na maior parte do
tempo e em quase todos os lugares. Assim, faz todo sentido torná-la cada
vez mais competitiva. É aí que entra a FIESC, uma instituição da indústria e
que faz parte do Sistema S.
Mantida pelas indústrias de Santa Catarina e adotando os mesmos critérios
de excelência aplicados na gestão das companhias líderes de mercado,
ela atua em sinergia com suas entidades: CIESC, SESI, SENAI e IEL, todas
voltadas para a construção de uma indústria mais forte em todo o Estado.
Isso não significa apenas criar um ambiente mais favorável aos
investimentos, aos negócios e à produção. Significa mais saúde e qualidade
de vida, mais educação e mais inovação e tecnologia para todos os
catarinenses. Um resultado que, para a gente, faz toda a diferença.
Conte com a gente para representar a força da indústria catarinense e
defender os interesses de quem produz riqueza para o nosso Estado.

FIESC

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Criada em 1950, a FIESC trabalha para aperfeiçoar constantemente o setor industrial.
Para isso, congrega os sindicatos das indústrias e busca desenvolver e articular ações
voltadas à representatividade e à defesa dos interesses da indústria catarinense, e no
apoio à formulação de políticas públicas e projetos para o Estado.
A palavra-chave da FIESC é competitividade, por isso atua como interlocutora da
indústria com os poderes constituídos e toda a sociedade. O trabalho da Federação
reflete os anseios manifestados pelas bases industriais, por meio dos sindicatos filiados,
Vice-Presidências regionais e com o apoio das câmaras especializadas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

Representação
Desenvolvimento
Competitividade
Internacionalização
Defesa de Interesses

Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC)
Internacionalização da Indústria Catarinense
Investe SC
Movimento A Indústria pela Educação
Global Alliance for Healthy Workplaces
Programa Novos Caminhos

CIESC

CENTRO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
O CIESC tem como principal atribuição coordenar e defender, de
forma articulada com a FIESC, os interesses da indústria e promover
a difusão de conhecimentos essenciais à competitividade do setor
produtivo. O CIESC oferece soluções empresariais em serviços e
produtos por meio de uma rede sólida e representativa de parceiros.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA

•
•
•
•

• AMBIENTE DE NEGÓCIOS VIRTUAL
INDÚSTRIA SC
Vitrine Virtual para as indústrias
catarinenses ampliarem seus negócios
por meio do e-commerce.

Associativismo
Benefícios Empresariais
Articulação de Negócios
Informações Industriais

• GUIA DA INDÚSTRIA CATARINENSE
O Guia é o cadastro mais completo do
setor industrial catarinense, reunindo
informações das indústrias de Santa
Catarina e de fornecedores para a
cadeia produtiva.
• INDÚSTRIAPREV
Plano instituído de previdência
complementar exclusivo para os
empresários, dirigentes e trabalhadores
da indústria catarinense.
• SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Oferta de soluções empresariais por
meio de parceiros certificados.

SESI

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DE SANTA CATARINA
Com mais de 60 anos de experiência, o SESI atua em busca do desenvolvimento humano,
por meio de soluções em segurança, saúde e educação. Estudos têm mostrado que
trabalhadores saudáveis, seguros e satisfeitos produzem mais. Alinhado às demandas
industriais, o SESI tem focado seu portfólio de serviços em produtos que promovam
ambientes seguros na indústria e que estimulem a adoção de um estilo de vida mais
saudável pelos trabalhadores.
Assim, a entidade busca impulsionar a competitividade da indústria catarinense por meio
da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, gerando uma sociedade mais
equilibrada e contribuindo diretamente para o aumento da competitividade industrial.

SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA
QUALIDADE DE VIDA
Estimula os trabalhadores a adotarem uma vida
mais ativa e saudável, promovendo atividades para
informar, motivar e oportunizar a melhoria de hábitos e
comportamentos.
PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR:
• SESI Corridas do Bem
• Campanha de Vacinação Contra a Gripe
• SESI Esporte
• SESI Ginástica na Empresa
• SESI Academia
• SESI Instalações
• Gestão de Eventos em Qualidade de Vida
• Clube de Atividade Física
• Odontologia
• Nutrição em Jogo
• Grupo de Emagrecimento Saudável
• SESI Aventura
• Gerenciamento de Estresse
• Programa de Prevenção ao Uso de Drogas no Trabalho
• Farmácia
• Serviços de Alimentação e Nutrição
• Gestão Integrada da Saúde
• Gestão de Benefícios
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Apoia a indústria para que ela tenha acesso às melhores
medidas de proteção e promoção da segurança do
trabalhador e, também, proporciona serviços de
assistência para o bem-estar.
• Programas de Prevenção de Acidentes e de Controle
Médico Ocupacional
• Laudos Técnicos para Verificação de Condições
Insalubres e Periculosas
• Assessoria Técnica
• Exames Complementares
• Análise Ergonômica do Trabalho
• Curso para Formação de CIPEIROS

EDUCAÇÃO
Prioriza a redução do déficit de escolaridade
do trabalhador, oportunizando o acesso ao
conhecimento formal e ao desenvolvimento de
competências pessoais e produtivas.
• Educação Infantil – Creche
• Educação Básica – Ensino Fundamental
• Educação de Jovens e Adultos – EJA
• Educação Básica Articulada com Educação
Profissional – EBEP
• Educação Inclusiva
• SESI Ciências
• SESI Matemática
• SESI Robótica
• Indústria do Conhecimento
• Educação Corporativa
• Desenvolvimento de Líderes
INSTITUTO SESI DE INOVAÇÃO
EM TECNOLOGIAS PARA A SAÚDE
A fim de ampliar a oferta de qualidade de vida,
bem-estar e saúde para os trabalhadores da
indústria e seus dependentes, o SESI atua também
na área da Inovação, por meio do Instituto SESI de
Inovação em Tecnologias para a Saúde.

SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA
O SENAI é uma das maiores redes de educação profissional do mundo.
Em Santa Catarina, foi criado em 1954 e já superou a marca de 2 milhões
de matrículas em cursos de educação profissional ao longo de sua história.
A educação profissional, aliada aos serviços técnicos e tecnológicos e à
inovação, promove condições ideais para o desenvolvimento das indústrias
e a ampliação de sua competitividade, por isso o SENAI também estimula
a inovação e tecnologia por meio de seus Institutos e sua rede de
Laboratórios de Metrologia.

SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA
EDUCAÇÃO
O SENAI oferece uma série de cursos e programas que
podem ser customizados conforme a necessidade de
cada empresa. O portfólio, repleto de conhecimentos
técnicos, é composto por cursos presenciais ou a
distância.
• Cursos de Curta Duração
• Aprendizagem Industrial
• Ensino Médio articulado com Educação Profissional
• Cursos Técnicos
• Graduação e Graduação Tecnológica
• Pós-Graduação
• Extensão Profissional
CONSULTORIAS EM TECNOLOGIA
O SENAI oferece consultoria em tecnologia que consiste
em trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e
recomendações no campo do processo de produção de
produtos e da execução de serviços, visando a melhoria
de sua qualidade, produtividade e competitividade dos
seus negócios. Essas consultorias são prestadas nas
áreas de:
• Processo Produtivo
• Gestão Empresarial
• Atendimento a Legislações, Normas e
Regulamentos Técnicos
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Correspondem ao uso do conhecimento técnico científico
para a criação ou aprimoramento de novos materiais,
equipamentos, produtos, processos e sistemas.
INSTITUTOS SENAI DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
1. Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas
2. Instituto SENAI de Tecnologia Ambiental
3. Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e TIC
4. Instituto SENAI de Tecnologia em Eletroeletrônica

5. Instituto SENAI de Tecnologia em Logística
6. Instituto SENAI de Tecnologia em Materiais
7. Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design
8. Instituto SENAI de Inovação em Laser
9. Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura
10. Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
O SENAI realizada serviços direcionados para áreas
específicas da Indústria e que possuem uma rotina já
padronizada, preferencialmente fundamentada em normas
técnicas ou em procedimentos sistematizados.
METROLOGIA
O SENAI possui a maior rede de laboratórios de ensaio
do Estado, certificados por importantes instituições, como
o INMETRO e o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA.
1. Laboratório de Análises de Águas e Efluentes – LANAE
2. Laboratório de Análises de Alimentos Físico-Químico –
LANAL Físico-Químico
3. Laboratório de Análises de Alimentos
Microbiologia – LANAL Microbiologia
4. Laboratório de Análises e Amostragem de
Emissões Atmosféricas – LANAT
5. Laboratório de Análises Têxteis e do Vestuário – LANTEVE
6. Laboratório de Desenvolvimento e
Caracterização de Materiais – LDCM
7. Laboratório de Ensaios Cerâmicos de Tijucas – LECET
8. Laboratório de Ensaios de Cerâmica Vermelha – LECEV
9. Laboratório de Ensaios Físicos Têxteis - LAFITE Físico
10. Laboratório de Ensaios Químicos Têxteis - LAFITE Químico
11. Laboratório de Tecnologia de Bebidas - LATEB
12. Laboratório de Tecnologia de Madeira e Mobiliário – LTMM
13. Laboratório de Tecnologia e
Caracterização Mecânica – LATECME
14. PEP Águas e Efluentes
15. PEP Alimentos

IEL

INSTITUTO EUVALDO LODI
DE SANTA CATARINA
Com mais de 45 anos de atuação, o IEL atua como agente de integração e realiza
capacitações e consultorias para as empresas visando o aumento de sua competitividade.
Responsável pela articulação entre o setor produtivo, as agências de fomento e as
instituições de ensino e pesquisa, o IEL oferece soluções em educação e inovação e
gestão para as empresas catarinenses.

SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA
EDUCAÇÃO

INOVAÇÃO E GESTÃO

ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA
Atua como agente de integração, oportunizando às
empresas a descoberta de novos talentos e futuros
profissionais que trazem conhecimento técnico,
qualificado e práticas inovadoras.
• Programa Estágio Responsável
• Capacitação de Supervisores de Estágio
• Programa Profissional do Futuro
• Consultorias Especializadas

GESTÃO DA INOVAÇÃO
Realiza consultorias que atuam na ampliação da
capacidade inovadora das empresas catarinenses,
sistematizando o processo da inovação, auxiliando
na captação de recursos e na inserção de talentos
para o desenvolvimento de projetos de inovação.
• Gestão Integrada de Inovação
• Elaboração de Projetos de Inovação Tecnológica
• Programa Inova Talentos

EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
O IEL realiza programas e capacitações com o
objetivo de renovar o pensamento empresarial e
desenvolver o potencial inovador dos participantes.
• Capacitação Empresarial
• Programa Internacional de Educação Executiva

GESTÃO EMPRESARIAL
Consultoria focada na melhoria da gestão de
coletivos empresariais, priorizando e implementando
ações para alavancar a produtividade das empresas.
• Programa de Encadeamento Produtivo

FIESC - CIESC - SESI - SENAI - IEL

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
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