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BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

´

Em nosso site você encontra resposta de dúvidas 

jurídicas, e pareceres jurídicos gratuitos. 

Além disso, o associado pode solicitar um parecer jurídico

gratuitamente, enviando um e-mail para: 

NOVIDADE

www.siese-sc.org.br/duvidasepareceres

siese-sc@siese-sc.org.br

Acesse pareceres jurídicos de 

forma fácil, rápida e gratuita !!  

PARA ASSOCIADOS

ÁREA RESTRITA



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

O SIESE-SC tem convênio com um renomado escritório 

de advocacia, para tirar as dúvidas dos seus associados 

de questões legais trabalhistas, fiscais e contratos. 

 siese-sc@siese-sc.org.br

Basta enviar um e-mail com a sua dúvida para:

E caso você tenha alguma dúvida pode solicitar um parecer 
específico para sua empresa sem custo? 

Você sabia que já temos vários pareceres disponíveis 
gratuitamente e que podem ser usados imediatamente? 

O escritório apoiador tem mais de mil clientes ativos e grande 
experiência no setor, dando amplo apoio a todas  empresas 
ligadas ao Siese-Sc em condições muito especiais.

Que o Siese-SC, disponibiliza vários PARECERES 

DISPONÍVEIS ÁREA TRABALHISTA  gratuitamente na 

sem custo e que podem ser usados imediatamente?

VOCÊ SABIA?



Empresarial, contratos, compliance, cível e tributário.

Assessoria e consultoria, diversas áreas do direito em um único 
espaço. E pareceres na área Contratual e Fiscal.

Grande diferencial a prevenção, orientação, e   
acompanhamento ativo na vida e operações dos clientes. 

Que o Siese-SC, oferece assessoria e consultoria

jurídica nas áreas FISCAIS E CONTRATUAIS?

Você sabia que o SIESE-SC oferece uma completa opção de 
serviços jurídicos em Direito Civil, Família e Penal em condições 
muito especiais para a sua empresa e para o seus 
colaboradores?    

Um benefício inovador voltado ao colaborador e sua empresa, 
que poderá usufruir em condições muito especiais completo  
suporte jurídico incluindo: direito civil, direito de família, direito 
penal, direito administrativo, indenizações. 

Com mais de dez anos de atuação, o escritório possui mais de
mil clientes ativos e possui grande experiência, tendo entre seus 
clientes centenas de profissionais ligados à área da segurança 
pública, saúde entre outros. 

para a sua empresa e seus colaboradores em 

condições muito especiais?  

Direito Civil     Direito de Família    Direito Penal 

Que o Siese-SC, oferece SERVIÇO JURÍDICOS



O SIESE-SC representa o segmento de segurança 

eletrônica e interfere na esfera administrativa, legislativa, 

executiva e judiciária em situações   que ameacem ou 

fomentem o mercado e também diante de entidades e 

instituições públicas. 

BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

Assembleia Legislativa de Santa Catarina no Gabinete do Deputado Estadual Fernando Krelling para 
apresentar as demandas e peculiaridades do segmento.

Siese-SC fala com a Polícia Militar sobre alarmes falsos. 



O SIESE-SC é o representante legal da categoria econômica 
do ramo de Sistemas Eletrônicos de Segurança de SC, 
abrangendo  as atividades de comércio varejista e atacadista 
de sistemas  eletrônicos, prestação de serviços, projetos, 
instalações, manutenção, monitoramento, inspeção técnica 
e rastreamento. No início de 2017, foi certificado pelo MTE e 
desde então busca firmar a convenção coletiva de trabalho -  
CCT. O SIESE-SC continua trabalhando numa negociação 
equilibrada, que não onere excessivamente às empresas.  

Orientação Jurídica: não seguir nenhuma convenção, apenas 
a CLT / legislação trabalhista, e atualizar os salários 
anualmente  pelo INPC.

Esclareça suas dúvidas com o SIESE-SC para não correr riscos 
e  não gastar com o que não tem necessidade.
 

BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

Saiba mais em:

www.siese-sc.org.br/2019/05/21/informativo-cct-2019/



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

O SIESE-SC, proporciona aos seus associados diversos 
eventos durante o ano. Com abrangência estadual, busca  
realizá-los nos grandes centros de Santa Catarina. Já 
foram realizados eventos em: Blumenau,Balneário, 
Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Palhoça, São José, 
Joinville, Chapecó, Lages e Criciúma. Além do Congresso 
anual, são feitos treinamentos para a área comercial, 
técnica, de gestão e palestras com orientações jurídicas.

Proporciona e Incentiva o Networking entre as empresas 
do segmento e fornecedores, além da qualificação do  
mercado.



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

O Congresso de Segurança Eletrônica do Estado de 
Santa  Catarina, é o evento mais importante de SC 
para o mercado  de segurança eletrônica. Ele acontece 
1 vez ao ano, e os associados têm desconto e 
benefícios exclusivos na hora da aquisição do seu 
ingresso.

O Congresso atrai integradores, empresas de 
monitoramento, desenvolvedores, distribuidoras, 
fabricantes e outros fornecedores do segmento. 
Participam empresários do estado de SC e também de 
RS, SP e PR.
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Em nossos eventos, empresas e fornecedores se fazem 

presentes, atraindo profissionais de SC, e também de 

outros estados como SP, RS e PR. É uma ótima 

oportunidade para Networking

Obter informações relevantes, aprofundar relações  com 

clientes tornar mais conhecida a empresa, aumentar a 

visibilidade do profissional e da empresa, detectar  

oportunidades de negócio, desenvolver a carreira, inovar, 

vender e crescer.

Para que serve?



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

de alta qualidade e direcionados ao interesse de seu 
setor.

Veja em nosso site, na aba de Eventos e aproveite essa 
grande oportunidade para aperfeiçoar a sua equipe !!

O SIESE-SC oferece descontos exclusivos para seus 
associados.
São cursos, palestras e seminários do setor com 
conteúdo 

Acesse nosso site:

www.siese-sc.org.br/cursos-e-eventos

NOVIDADE

PARA MAIS INFORMAÇÕES

 siese-sc@siese-sc.org.br

10% 
OFF 

NOS CURSOS
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Descontos exclusivos para todos seus colaboradores,  
cônjuges e dependentes serão beneficiados com os 
seguintes descontos:

Ÿ 40% em Cursos de Graduação
Ÿ 10% em Cursos de Pós-Graduação
Ÿ 10% em Cursos de Capacitação Empresarial

A bolsa de estudos contempla cursos de graduação, pós 
graduação, MBA e programas EBRADI e Bolsa de Estudos 
para todo o curso, para o colaborador e seus dependentes

Veja mais alguns benefícios dessa parceria:
Ÿ Isenção da taxa de inscrição paras os vestibulares, tanto 

para o colaborador quanto para os seus dependentes;
Ÿ Convênio com a Fundação Getúlio Vargas para oferta de 

cursos de Graduação e Pós Graduação;

VÁLIDO PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC, DAS FACULDADES SOCIESC DE FLORIANÓPOLIS, DE 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, DE CURITIBA, DE BLUMENAU, FACULDADE DE TECNOLOGIA TUPY DE SÃO 

BENTO DO SUL, DO COLÉGIO TUPY ("COT") E DA ESCOLA TÉCNICA TUPY ("ETT")



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

Uma equipe comercial treinada e preparada, conquista os 
resultados almejados, independente das dificuldades que 
o mercado apresenta. Esse é o nosso objetivo.  

Confira as Áreas de Atuação:

Ÿ Seleção Vendedores
Ÿ Desenvolvimento Vendedores
Ÿ Desenvolvendo o vendedor e o gestor através de feedback e 

conversas francas 
Ÿ Desenvolvendo vendedor através da prática cursos e palestras 

de técnicas de vendas
Ÿ Retenção do Vendedor



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

A Consultoria Empresarial é um serviço que tem o 

objetivo de ajudar as empresas-clientes a obterem 

melhorias no seu desempenho, na sua lucratividade e na 

sua competitividade e também por objetivo assessorar e 

definir a estruturação administrativa de novas empresas, 

bem como de autônomos que estão iniciando seus 

trabalhos.

Este serviço é prestado por uma empresa de assessoria, 

com uma equipe de profissionais, ou por um assessor 

independente, com alta qualificação profissional e que 

possua experiência nos assuntos envolvidos, 

conhecimento  técnico e habilidade para orientar e 

estimular as modificações necessárias.



O Planejamento Estratégico é uma ferramenta que 
define, posiciona e estrutura toda a empresa interna e 
externamente. É o plano mestre de todas as decisões. A  
partir deste plano todos os outros são estabelecidos, por 
isso é o mais importante. 

Deve ser simples, de fácil entendimento, selecionando os 
objetivos principais, para ser flexível e aplicado sem 
rejeições. É uma ferramenta que tem como objetivo 
definir:  

É o instrumento pelo qual a diretoria vai “Cobrar e 
Acompanhar” o andamento dos trabalhos e a realização 
dos resultados. 

BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

´

Ÿ Onde a empresa está
Ÿ Aonde a empresa quer ir
Ÿ Como chegar lá



BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS

Licijur é uma empresa que presta consultoria focada no 

ramo de licitações e contratos públicos e tem como 

objetivo a estruturação, desenvolvimento e gestão 

profissional do mercado público, com vista a ampliação do 

faturamento da empresa.

Quem saber mais?

 siese-sc@siese-sc.org.br

Basta enviar um e-mail para:

e lhe enviaremos orientações
 de como prosseguir.
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O SIESE-SC oferece várias opções de planos de seguro, que 
irão contemplar vários aspectos da sua empresa.  Entre  os 
planos diferenciados, você pode optar por:

Ÿ Seguro de vida em grupo
Ÿ Seguro de responsabilidade civil
Ÿ Seguro de D&O (directors and officers liability insurance)
Ÿ Seguro de fiança locatícia
Ÿ Seguro viagem
Ÿ Seguro para equipamentos portáteis
Ÿ Seguro empresarial (prédio e conteúdo)
Ÿ Seguro de automóvel (frota ou individual)
Ÿ Seguro residencial

Para mais detalhes de cada seguro acesse

www.siese-sc.org.br/mais-detalhes-seguros
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

OBJETIVOS DO GUIA DAS MELHORES PRÁTICAS: Alinhar 
os conceitos e práticas sobre produtos e serviços para 
sistemas de alarme de intrusão e sistemas de circuito 
fechado de televisão (CFTV), com a visão, experiência e 
sugestões dos profissionais envolvidos nas câmaras 
setoriais técnicas.

Gerar consciência coletiva na busca pela qualidade de serviços 
através da superação das expectativas do consumidor final 
(cliente); 

Alinhar conceitos e práticas de mercado através de uma 
integração direta com os profissionais que atuam no 
segmento; Consolidar uma visão macro sobre a concepção, 
desenho, implantação e finalização de projetos de alarme de 
intrusão e CFTV;

Apresentar os primeiros conceitos para qualificação de uma 
central de monitoramento de sinais de alarmes de intrusão;

Ampliar a visão dos partícipes do mercado de sistemas 
eletrônicos de segurança, possibilitando a evolução contínua 
do segmento;

Sistematizar processos para o alcance dos objetivos 
anteriormente relacionados. 

Apresentar conceitos iniciais sobre gestão em empresas de 
sistemas eletrônicos de segurança; 

Possibilitar ferramentas para aumento da competitividade e da 
lucratividade do segmento; 
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Treinamento e criação dos conceitos das boas práticas 
aplicadas no desenvolvimento de projetos em empresas 
de sistemas eletrônicos de segurança. 

As etapas abrangem praticamente toda a cadeia de 
negócios da empresa e são descritas da seguinte forma:

As “Boas Práticas” são aquelas estabelecidas no Guia de 
Boas Práticas desenvolvido pelo SIESE-SC e que 
apresentam as sugestões, opiniões e principalmente,  
direcionamentos dos diversos profissionais do segmento 
de segurança eletrônica.

Ÿ Comercial;
Ÿ Desenho da solução do cliente;
Ÿ Implantação ou etapa de obra;
Ÿ Entrega final ao cliente.
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O SIESE-SC é filiado à FECOMERCIO SC.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa 
Catarina (Fecomércio SC) atua como a representante legal dos 
interesses do setor terciário no âmbito estadual. Congrega 72   
sindicatos patronais em todo o estado e administra, em Santa 
Catarina, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço  
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que integram o  
Sistema S.

Além da articulação política e legislativa nas diferentes esferas, 
a Federação presta assessoria nas áreas jurídica, econômica, 
sindical, administrativa, tecnológica e de imprensa aos 
sindicatos, disponibiliza informações de mercado e oferece 
diversos produtos e serviços para trazer mais competitividade 
aos segmentos representados.

Por isso, as empresas de segurança eletrônica e seus 
funcionários podem usufruir de toda a estrutura do SESC e 
SENAC, cursos, treinamentos, hotéis, academias e diversas 
atividades.

Agora os empresário e seus dependentes, podem ter acesso 
aos  serviços com valores de "trabalhador do comércio de bens, 
serviços e turismo". 

Para poder se beneficiar do convênio, a empresa deve ser 
filiada ao Sindicato SIESE-SC, comprovando a situação 
mediante a apresentação de declaração retirada no Sindicato e 
entregue na Unidade do Sesc. 

O SIESE-SC em parceira com a Fecomércio, informa a nova 
parceria entre Fecomércio SC e Sesc. 

NOVIDADE

O acesso é restrito ao Sesc em Santa Catarina.
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OBJETIVOS DA PESQUISA DE MERCADO
Analisar características e perspectivas do mercado de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança no Estado de Santa 
Catarina e Obter dados de necessidades,  funções, bases 
salariais e benefícios oferecidos para desenvolver uma 
negociação coletiva coerente com a prática do mercado.

Objetivos Específicos:
Ÿ Identificação do volume de empresas atuantes no mercado de 

Sistemas Eletrônicos de Segurança em SC; 

Análise da comercialização de equipamentos (participação 
residencial e comercial);

Identificação do porte das organizações com base em faixas de 
faturamento e número de colaboradores;

Identificação das tecnologias aplicadas no mercado e sua 
participação (CFTV, alarmes, controle de acesso/incêndio 
outras);

Verificação da participação de cada canal em relação ao 
mercado avaliado (distribuidor, revendedor, monitoramento, 
fabricantes);

Análise da representatividade do mercado por região do Estado 
de Santa Catarina (Sul, Litoral, Nordeste, Vale do Itajaí, Planalto 
Serrano, Planalto Norte, Meio-Oeste e Oeste);

Analisar a opinião dos respondentes em relação as perspectivas 
para o mercado (novas tecnologias, crescimento/manutenção, 
outras).

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Acesse a pesquisa de mercado em nosso site:

www.siese-sc.org.br/pesquisa-de-mercado



CONTATOS
 siese-sc@siese-sc.org.br 47 99751-0345 - WhatsApp

www.siese-sc.org.br

siese_sc siesesc
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