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Caso de sucesso

Indústrias conectadas,
economia desenvolvida.



A FORÇA DA INDÚSTRIA CATARINENSE

50 mil
empresas

800 mil
pessoas

141
sindicatos
liados

16
vice-presidências
regionais 

21
câmaras

especializadas

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC) foi criada em 1950 e desde então tem como 
missão promover a competitividade da indústria 
catarinense de forma sustentável e inovadora. 

Integrada com o SESI, SENAI, IEL e CIESC, a FIESC 
tem atuado em sinergia para propiciar melhores 
condições à qualidade de vida e estímulo à inovação.  



A FIESC encontrou na QUAY o parceiro ideal 
para desenvolver o projeto, depois de avaliar 
uma seleção de 12 fornecedores aptos para o 
desafio.

A plataforma foi planejada, estruturada e A plataforma foi planejada, estruturada e 
desenvolvida para oferecer uma experiência 
única e diferenciada aos empresários. 
Adotamos nossa plataforma HUBOX de gestão 
de portais para viabilizar um projeto de curta 
duração com funcionalidades prontas para 
usar.

Nossa expertise em criação e gestão de Nossa expertise em criação e gestão de 
grandes portais também foi fundamental para 
dar a segurança que a FIESC precisava, no 
sentido de receber uma solução moderna, 
altamente conectada e totalmente escalável.

OS PLANOS DO OBSERVATÓRIO DA
INDÚSTRIA CATARINENSE

O Observatório da Indústria Catarinense tem o objetivo de 
captar e sintetizar dados econômicos financeiros de todos os 
municípios de Santa Catarina, do mercado regional, nacional e 
internacional.

O Observatório apoia mais de 50 mil indústrias e uma O Observatório apoia mais de 50 mil indústrias e uma 
plataforma digital foi planejada para que pudesse fornecer 
conhecimento em tempo real de maneira segmentada, 
captando informações dos órgãos governamentais e gerando 
tabelas, gráficos e indicadores, os quais são disponibilizados 
para as entidades que fazem parte do sistema Fiesc e também 
para as empresas pertencentes ao sistema.



Portal web com interface responsiva, preparado para a colaboração, com 
conteúdos dinâmicos de acordo com a área de atuação e região do visitante.

Integração com centenas de bases de dados, 
que são tabuladas e transformadas em gráficos 
dinâmicos, que mostram o histórico de 
evolução de inúmeros indicadores.

Integração com a base de pessoas da FIESC 
identificando empresários, perfis e segmentos, 
orientando o conteúdo ideal para cada tipo de 
usuário.

Indicadores setoriais 
para apoiar as decisões 
dos empreendedores 
catarinenses.

Tendências setoriais e 
as tecnologias-chave 
que estão mudando a 

indústria.

Informações sobre 
onde e como receber 
apoio nanceiro para 
o crescimento das 
empresas de Santa 

Catarina.

Portfólio de produtos e 
serviços das 

instituições que fazem 
parte da FIESC, 

fornecendo educação e 
consultorias em vários 

níveis.



Compêndio de 
informações atualizadas 
das legislações em 
debate em todos os 

setores.

Todos os eventos que 
administradores e 
empresários devem 

participar.

Aplicação de pesquisas 
segmentadas, 

fornecendo informações 
analíticas sobre assuntos 
de interesse dos 
empresários.

Conteúdo dinâmico 
com publicações 
segmentadas, 

exclusivas para grupos 
setoriais, além de 
infográcos com 

estudos realizados pelo 
ObseObservatório FIESC.

Gestão de usuários e 
seus pers de acesso

Conexão com fontes de
dados para

apresentação gráca

Publicação e administração
de enquetes e eventos

Inserção de páginas e
blocos de conteúdos por
áreas e interesses

Gestão de indicadores e
publicação de conteúdos

GESTORES ADMINISTRAM O PORTAL



APLICATIVO MÓVEL - APP

REDE SOCIAL SETORIAL

AGORA FAÇA
SUA AVALIAÇÃO:

http://www.portalsetorialfiesc.com.br/

https://appsto.re/br/cu_-bb.i

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiesc.app

Oferecendo uma experiência personalizada e ao alcance das 
mãos, o Aplicativo para as plataformas Android e iOS, maximiza 
o alcance do conteúdo e o relacionamento entre empresas.

O Portal Setorial da FIESC foi idealizado para conter uma área social onde grupos 
se reúnem para discussões. Estes grupos são segmentados e os participantes 
podem colaborar com seus conteúdos e suas reações, como em uma rede social, 

mas com foco em assuntos exclusivos das Câmaras Setoriais.

Encurtar distâncias e continuar o 
debate de assuntos iniciados em 
reuniões periódicas de Câmaras 
Setoriais.Ampliar sua rede de contatos e 

compartilhar experiências 
profissionais reagindo a 
conteúdos, realizando 

comentários e visualizando o 
histórico de debates na rede.

Acompanhar eventos 
relacionados à determinada área 
de atuação.
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+55 47 3248-0018 contato@quay.com.br linkedin.com/company/quay

A QUAY é associada à
Associação Catarinense
de Empresas de Tecnologia.

Excelência em software
desenvolvido em Santa Catarina,
transformando o Brasil.

Podemos ajudar a criar oportunidades que incrementam a 
produtividade, aumentam a colaboração e viabilizam 

transações de negócios que geram valor.

Transforme também a sua empresa com software.

Comece hoje mesmo, entre em contato com a QUAY.


