RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
A ACIJ
Uma entidade que trabalha para o empresário e para a comunidade de Joinville: assim
é a Associação Empresarial de Joinville.
Fundada em 16 de fevereiro de 1911 - quando a cidade tinha aproximadamente 25 mil
habitantes, teve suas primeiras reuniões na casa de Hermann August Lepper,
tradicional comerciante e primeiro presidente da entidade. As questões debatidas
referiam-se principalmente a impostos e assuntos comunitários relevantes, essência
que permanece até os dias atuais no âmago da atuação da ACIJ.
A Associação busca fortalecer as empresas através da representatividade junto aos
poderes e da prestação de serviços aos seus associados. Oferecer soluções para as
empresas de Joinville e região por meio do associativismo é o principal objetivo e o
principal produto da ACIJ.

Conhecida como Associação Comercial e Industrial de Joinville, no dia 5 de novembro
de 1926, a entidade foi reconhecida em Joinville e no Estado como de utilidade pública
e no ano seguinte aconteceu a fusão com a Associação dos Varejistas e com o Centro
Industrial de Joinville. Com o passar dos anos, a ACIJ ganhou força e status até atingir
o patamar de atuação que hoje ostenta, como uma das associações empresariais
mais representativas e atuantes de Santa Catarina.
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Por intermédio do Conselho das Entidades Patronais (Consep), órgão coordenador
das atividades pertinentes à categoria dos associados coletivos, atualmente, a
entidade representa 20 Sindicatos da região. A Associação contempla ainda 25
núcleos de atuação, e quatro grupos de Gestão Compartilhada, conhecida como ACIJ
nos Bairros, com atuação e reuniões nas zonas norte, leste, oeste e sul do Município.
Na liderança de importantes discussões relacionadas à economia, infraestrutura,
sustentabilidade, segurança e ambiente de negócios, a ACIJ oferece capacitações,
soluções e serviços, consultorias e atua em mobilizações e debates de
representatividade para o estímulo ao associativismo. A partir de uma atuação
pertinente e presente, a entidade é reconhecida pela distinção de seu posicionamento
frente a embates sociais, comunitários ou empresariais.
Como uma associação civil de fins não econômicos, a ACIJ tem por finalidade
defender, amparar e reunir empresas e pessoas que se dedicam ao comércio,
indústria, empresas prestadoras de serviços e, de forma geral, toda a classe
trabalhadora e produtora da região. O propósito da Associação é fortalecer as
empresas e buscar soluções por meio do Associativismo.
No ano de 2019 através do trabalho de revisão do seu Planejamento Estratégico, a
ACIJ fez atualização de sua Missão, Visão e Valores, adotando também o Propósito
voltado ao fortalecimento do associativismo.
MISSÃO
Fomentar o associativismo de forma inovadora para o aumento da competitividade e
desenvolvimento dos associados, instituições e sociedade.
PROPÓSITO
Fortalecer as empresas e buscar soluções por meio do associativismo
VISÃO
Consolidar-se como agente de fomento para o desenvolvimento e inovação dos
negócios por meio do associativismo.
VALORES
Representar e defender os interesses dos associados e da comunidade com base nos
princípios legais e éticos, observando e respeitando as leis; promover e incentivar o
associativismo empresarial e o fortalecimento e a competitividade dos associados;
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disseminar as melhores práticas de gestão e liderança e o desenvolvimento
sustentável e socialmente responsável.
Em 2021, ao completar 110 Anos, a ACIJ revisou seu slogan de “Sua Empresa Mais
Forte” para “Economia Forte, Cidade Feliz”, lançando o Selo Comemorativo e também
reeditou o Livro dos 100 Anos, dentre outros eventos comemorativos que puderem ser
adequados à realidade pandêmica pela qual ainda neste ano de 2021, enfrentamos.
As celebrações dos 110 anos começaram com um evento interno entre o time de
colaboradores e a Diretoria da ACIJ para inaugurar o banner da fachada que marcou a
atualização do slogan, que reforça os dois pilares de atuação da entidade: as
empresas associadas e a comunidade.
Na primeira segunda-feira após o aniversário, no dia 22 de fevereiro de 2021, a ACIJ
sediou sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC, em
homenagem à entidade. O evento realizado no Salão Nobre Schulz representou o
reconhecimento do Poder Legislativo à relevância dos legados da ACIJ para a
economia e para a comunidade.
Eventos culturais em parceria com outros dois orgulhos da comunidade foram
destaque na programação dos 110 anos. No dia 24, a entidade transmitiu em seu
canal do YouTube apresentação da Banda dos Bombeiros Voluntários de Joinville com
um repertório que foi da MPB ao rock. No dia 25, a apresentação festiva foi da Escola
do Teatro Bolshoi no Brasil, com direito a uma coreografia inédita no hall de entrada
da ACIJ. Na sequência, houve o anúncio e entrega da primeira edição do Prêmio
Akademos de Educação da ACIJ.
Ainda dentro da programação dos 110 anos, no dia 1º de março de 2021 o prefeito
Adriano Silva fez durante Reunião do Conselho um balanço dos seus primeiros dois
meses de mandato, anunciando medidas de incentivo aos empreendedores, como o
Código Municipal de Defesa ao Empreendedor.
Durante o ano, outras duas ações destacaram a atuação da ACIJ: o lançamento do
livro “ACIJ na História de Joinville – 110 Anos de Legados Econômicos e Sociais”,
obra que mostra a relevância do trabalho da ACIJ para o desenvolvimento da cidade;
e o vídeo institucional que destaca as principais bandeiras econômicas e sociais da
entidade.

ASSEMBLEIA GERAL
O órgão superior da ACIJ é representado pela Assembleia Geral, composta pelas
empresas associadas, seguida pelos Conselhos Superior, Deliberativo, Fiscal, dos
Núcleos e das Entidades Patronais.
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COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS
Conselho Superior: é o órgão de entrância especial da Associação. Seus membros
devem ser titulares, sócios-gerentes, diretores ou gerentes de empresas e, ainda
devem, preferencialmente, estar vinculados às organizações com apreciável
expressão econômica ou notável projeção nos meios empresariais.
Conselho Deliberativo: é o órgão orientador dos trabalhos da Associação. Os seus
membros devem, preferencialmente, representar um determinado e distinto ramo de
atividade econômica.
Conselho Fiscal: é o órgão controlador das finanças da Associação. É composto por
seis membros especialistas no campo de finanças e contabilidade.
Conselho dos Núcleos: é o órgão coordenador das atividades pertinentes à categoria
dos associados coletivos.
Conselho das Entidades Patronais: é o órgão coordenador das atividades
pertinentes à categoria dos associados coletivos (sindicatos patronais). É composto
pelos presidentes e membros da diretoria efetiva de cada uma das entidades
vinculadas à Associação através de convênios de manutenção da sede e serviços
compartilhados.
Diretoria: é composta pelo Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro,
Diretor de Relacionamento com Associado e de 15 Vice-Presidentes.
Ao Presidente da Associação, compete convocar e presidir as reuniões da Diretoria e
do Conselho Deliberativo; convocar e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões do
Conselho Superior; convocar e presidir, anualmente, a reunião do Conselho
Deliberativo, conforme determinam os estatutos da Associação; decidir todos os
assuntos que demandarem pronta solução, dando disso conhecimento à Diretoria, em
sua primeira reunião; representar a Associação em juízo ou fora dele, podendo
constituir procuradores, quando necessários, e outorgar-lhes poderes; superintender
todos os serviços e atividades desenvolvidas pela Associação.
Aos Vice-Presidentes compete cooperar com o Presidente da Associação no
desempenho de suas atribuições e bem assim substituí-lo em suas ausências ou
impedimentos, a critério do Presidente.
Ao Diretor Administrativo compete supervisionar os serviços gerais da secretaria e
zelar pelo patrimônio. Ao Diretor Financeiro cabe superintender os serviços gerais da
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tesouraria e do departamento jurídico. E ao Diretor de Relacionamento com o
Associado compete zelar pela ampliação das fontes de recursos da Associação.
PROCESSO ELEITORAL NA ACIJ
O processo eleitoral da entidade acontece no mês de junho, quando são empossados
os representantes da Associação Empresarial de Joinville. A condução e validação
são de responsabilidade da Assembleia Geral da entidade. Segundo o estatuto da
ACIJ, é obrigatória a renovação de pelo menos três nomes da diretoria – quando não
há recondução, da mesma forma que é vedada a possibilidade da presidência exercer
o cargo por mais de dois períodos consecutivos.
As eleições para presidente e vice-presidente do Conselho dos Núcleos, escolhidos
entre os presidentes dos Núcleos, acontecem uma vez ao ano, assim como as
eleições para presidente e vice-presidente do Conselho de Entidades Patronais
(Consep), que são escolhidos entre os presidentes dos Sindicatos Patronais
Conveniados e membros da diretoria efetiva. Neste período, a Assembleia Geral ainda
realiza a deliberação sobre o balanço de gestão e a prestação de contas da Diretoria e
aprova o parecer do Conselho Fiscal, sustentados por Relatório de Auditoria Externa.
Conheça os integrantes da Diretoria e dos Conselhos da ACIJ :

DIRETORIA ACIJ
Mandato jun/2020 a jun/2021
Presidente: Marco Antonio Corsini
Vice-Presidente: Alberto Bornschein
Vice-Presidente: Alencar Guilherme Lehmkuhl
Vice-Presidente: Carlos Rodolfo Schneider
Vice-Presidente: Evair Oenning
Vice-Presidente: Fernando Buendgens Schneider
Vice-Presidente: Fernando Cestari de Rizzo
Vice-Presidente: Guilherme Fessel Bertani
Vice-Presidente: Helder Ricardo Franchin dos Santos
Vice-Presidente: João Joaquim Martinelli
Vice-Presidente: José Lainor Driessen
Vice-Presidente: Marcelo Hack
Vice-Presidente: Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves
Vice-Presidente: Moacir G. Thomazi
Vice-Presidente: Ovandi Rosenstock
Vice-Presidente: Vinicius Roveda Gonçalves
Diretor Administrativo: Ivan Frederico Hudler
Diretora Financeira: Andréia Effting de Andrade Rossi
Diretor de Relacionamento com o Associado: André Chedid Daher
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CONSELHO FISCAL
Mandato jun/2020 a jun/2021
Efetivos
José Fernando Fix
Luiz Willibaldo Jung
Veríssimo da Cunha Batista
Suplentes
Douglas Steffen
Maysa Cristina Fischer
Jairo Alcir Círico

SÓCIOS BENEMÉRITOS
Baltasar Buschle (in memorian)
Wittich Freitag (in memorian)
José Henrique Carneiro de Loyola
Moacir G. Thomazi
Udo Döhler
Conselho das Entidades Patronais
Mandato jun/2020 a jun/2021
Presidente: Emerson Lange Zappone
Vice-Presidente: Terencio Knabben Oenning
Conselho dos Núcleos
Mandato jun/2020 a jun/2021
Presidente: Rose de Cassia Rogério
Vice-Presidente: Modesto Hurtado Ferrer
STAEKHOLDERS
São considerados públicos de interesse aqueles que podem afetar ou influenciar a
estrutura e as atividades da associação, bem como aqueles que a ACIJ pode
influenciar e acarretar interferências em suas atividades.
A entidade, desde a primeira edição do seu Relatório de Sustentabilidade, definiu seus
stakeholders para facilitar o diálogo e se comunicar de forma transparente. O mapa
considera o grau de influência, a importância e o interesse das partes em relação à
organização.
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ENTENDA QUAIS SÃO OS PÚBLICOS QUE FAZEM PARTE DA ACIJ
Conselhos – Superior, Deliberativo, Fiscal, Conselho dos Núcleos e das Entidades
Patronais Conveniadas
Diretoria – Presidente, Vice-Presidentes e Diretores
Força de Trabalho – Funcionários em regime celetista, estagiários e terceiros
Associados – Associados singulares, coletivos, correspondentes e beneméritos
Sociedade – Comunidades e organizações não governamentais
Governo e Poder Público – Órgãos do governo municipal, estadual e federal
Entidades Empresariais – Entidades de classe (sindicatos patronais) e associações
empresariais setoriais
Fornecedores – Empresas que fornecem materiais e serviços
Mídia e Formadores de Opinião – Jornalistas e diferentes mídias utilizadas pela ACIJ
Comunidade – Comunidade local
Classe Política – Partidos, pessoas políticas, candidatos a cargos no governo
RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS
Para se relacionar com diferentes públicos, a ACIJ utiliza diferentes meios para estar
cada vez mais presente nas discussões relevantes para a sociedade. Com o público
interno, a coleta de informações para a melhoria dos processos de Gestão de Pessoas
é feita através da Pesquisa de Clima. O relacionamento com demais públicos de
interesse acontece por meio deste Relatório de Sustentabilidade, ampliando o diálogo
com os stakeholders através do posicionamento, mensuração e prestação de contas.
E ainda, é realizada a pesquisa de satisfação com fornecedores e usuários das
soluções ACIJ.
Para atingir mais pessoas, a associação intensificou sua presença nas redes sociais,
principalmente no Facebook e Instagram. Na página da ACIJ cujo site é
www.acij.com.br são postadas informações sobre eventos, dicas sobre mercado e
empreendedorismo e notícias sobre a atuação da entidade.
Dependendo do perfil, a ACIJ utiliza diferentes canais para se comunicar com seus
diferentes públicos de interesse:
*Conselhos e Diretoria - Atas de reuniões, reuniões de Conselho e Relatório de
Sustentabilidade;
*Força de Trabalho - reuniões periódicas de disseminação, de análise crítica da
Qualidade e reuniões com a Coordenação, Portal ACIJ e Relatório de
Sustentabilidade;
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*Associados e Sociedade - Newsletter ACIJ, E-mail Marketing, Coluna digital ACIJ
Informa, reuniões abertas do Conselho, Contato Telefônico, Portal ACIJ, redes sociais
e Relatório de Sustentabilidade;
*Governo, Poder Público e Classe Política - Ofícios, cartas, expedientes em geral e
encontros sistemáticos nos conselhos em que a ACIJ faz parte;
*Entidades Empresariais – participação nas reuniões mensais no Conselho das
Entidades Empresariais de Joinville, envio de publicações, Portal ACIJ e Relatório de
Gestão;
*Associados e Fornecedores – E-mail, correspondências formais, site e redes sociais;
*Mídias e Formadores de Opinião - Releases, comunicados à imprensa, Social Mídia,
agendamento de entrevistas e acompanhamento de eventos.

O ASSOCIATIVISMO
Definido com um movimento organizado ou prática de associação de grupos sociais,
laborais ou setoriais, o Associativismo tornou-se atividade essencial para
sobrevivência no ambiente empresarial. Como um caminho para a defesa de
interesses e a busca de soluções para problemas em comum, bem como para o bom
desempenho de suas atividades, empreendimentos de pequeno e grande porte já
perceberam que parcerias podem viabilizar a trajetória para o crescimento em
conjunto.
Ciente deste panorama, além de defender os interesses da classe empresária, a ACIJ
está presente em questões relacionadas à educação, saúde pública, segurança,
mobilidade, inovação, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade. Considerado o
mais importante polo econômico, tecnológico e industrial de Santa Catarina, o
município de Joinville precisa aliar o desenvolvimento empresarial ao conforto e
segurança da comunidade, em obras de infraestrutura e mobilidade, saneamento e
investimentos em gestão ambiental. Parceira para a consagração destes feitos, a ACIJ
fomenta uma atuação cada vez mais representativa.
Na entidade, o associativismo e o voluntariado caminham juntos, representados na
estrutura da Associação, que conta com conselhos e diretorias atuando de forma
voluntária. Ações e programas que visam a simplificação do sistema tributário, a
modernização da legislação trabalhista, a redução da carga de impostos, a melhoria
constante em infraestrutura e a eficiência na gestão pública, por sua vez, elucidam a
presença da entidade junto a seus associados, em favor do crescimento e
fortalecimento empresarial.
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O esforço somado ao empenho de parceiros, a troca de ideias e interações conjuntas,
a independência e a cumplicidade de associados ou sócios são algumas vantagens
oportunizadas pelo Associativismo e também colocados em prática na ACIJ.
O lançamento do Código de Ética ACIJ, no início de 2016, consolidou formalmente os
princípios de Associativismo, Voluntariado, Representatividade, Transparência,
Responsabilidade Social e Observância às Normas e Regulamentos vigentes, pelos
quais a entidade reforça sua imagem íntegra e atuante na região. No ano de 2020, sua
primeira revisão foi iniciada, ajustando-se à nova realidade e à evolução da legislação
de proteção de dados pessoais, sendo de forma pioneira a primeira Associação
Empresarial a adequar seus processos internos.
O princípio do associativismo aponta a consideração de um propósito maior, visando à
união de empresas e empreendedores para a defesa de interesses comuns que
atendam ao maior número de associados ou à classe empresarial como um todo. Por
meio deste conceito, a Associação promove a atuação de agentes transformadores da
sociedade, sendo caracterizados pela livre adesão, gestão democrática, participação
voluntária, exercício de sociabilidade e cooperação.

RELATÓRIO DE GESTÃO
O Relatório de Gestão é uma das formas encontradas pela ACIJ de prestar contas das
principais questões encaminhadas em cada período de gestão.
No ano de 2021, a ACIJ manteve participação e teve forte atuação em grandes
debates decorrentes da pandemia de Covid-19, especialmente na retomada do
trabalho presencial, e restabelecimento das atividades empresariais e da Associação.
Com as demais Entidades Empresariais de Joinville, foi constituída formalmente a
Associação Amigos da Segurança Pública de Joinville - AASP, cuja pauta e objetivos é
apoiar as ações de segurança pública no Município.
Pauta importante da ACIJ foi a ativa colaboração com o Poder Público na priorização
de investimentos em infraestrutura do Município, seja através do patrocínio de projetos
executivos do Elevado da Rodovia Hans Dieter Schmidt e Edgar Meister, como
também o projeto de abertura do Eixo K, acompanhando desde os estudos até
formalização do Convênio entre Estado e Município.
O Elevado e o Eixo K fazem parte de um pacote de projetos articulados em parceria
entre ACIJ, Governo do Estado e Prefeitura de Joinville. Conhecido como Eixo de
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Desenvolvimento Norte, o pacote avançou em 2021 com o lançamento do edital para
realização do projeto executivo da duplicação do trecho urbano da Dona Francisca e
da rua Edmundo Doubrawa e com a atualização do projeto de abertura e duplicação
da rua Almirante Jaceguay.
Outra ação de destaque em 2021 foi o lançamento do Programa Joinville Emprega +.
A partir de pesquisa realizada pela ACIJ sobre o mapa da empregabilidade na cidade,
a entidade desenvolveu uma parceria com Prefeitura de Joinville e FIESC/SENAI para
qualificar trabalhadores desempregados ou que atuam no mercado informal. Assim a
entidade atua em seus dois pilares: o econômico, ajudando as empresas a
preencherem vagas abertas por falta de candidatos qualificados; e o social,
contribuindo para que estes profissionais retornem ao mercado de trabalho formal.
Aderente ao movimento dos ODS, destacam-se as ações da ACI já mencionadas, e as
publicações vinculadas a cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, conforme ações divulgadas nos canais de comunicação da ACIJ,
notadamente as parcerias para o desenvolvimento econômico e sustentável e uma
sociedade
mais
justa,
com
oportunidade
e
qualidade
de
vida.
A ACIJ entende que a parceria é o melhor caminho para a construção de soluções
para a superação de barreiras que dificultam o desenvolvimento. É assim que a
entidade atua junto a todos os stakeholders, como diretoria, conselheiros, associados,
nucleados, entidades e instituições parceiras, órgãos reguladores, lideranças
representativas da sociedade civil, poder público, mídia e comunidade em geral.
Parceria é a palavra-chave do associativismo defendido e estimulado pela ACIJ, em
um relacionamento transparente e genuíno em que todos efetivamente saem
ganhando, principalmente a comunidade.

VOLUNTARIADO E PARTICIPAÇÃO ATIVA NA COMUNIDADE
Com objetivo de contribuir com as discussões das causas que impactam a vida da
comunidade joinvilense, a ACIJ tem atuação e participação em diversos comitês e
conselhos municipais, participando como convidada ou mesmo de forma estatutária,
na discussão de políticas públicas, dada relevância de sua atuação para a
comunidade local e empresarial.
Abaixo a relação de participação:

Conselho das Entidades Empresariais
Conselho da Cidade - Câmara Comunitária Setorial de Ordenamento Territorial
e Integração
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Conselho Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento (CMTHPS)
Conselho Municipal de Educação
Fórum Municipal de Educação
Instituto Festival de Dança de Joinville
Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Cubatão e
Cachoeira
Pro Babitonga
Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA)
Conselho Deliberativo da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de
Joinville (SCVBJ)
Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento da Empresa
Joinvilense - Pró-Empresa (SIDE)
Comitê de Desburocratização Permanente CPD
Conselho Municipal de Ciência, tecnologia e Inovação COMCITI
Conselho Gestor do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt HRHDS
Conselho Consultivo do Programa JOIN.VALLE
Conselho Municipal de Saneamento Básico CMSB
Junta de Recursos Administrativos Tributários - JURAT
Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC
Conselho Municipal da Cidadania e Defesa do Consumidor (PROCON)
Comissão Aeroporto
Conselho Municipal do Trabalho e Emprego e Renda - CTER
Câmara Movimento Santa Catarina pela Educação
COLFAC - Comissões Locais de Facilitação do Comércio
Comitê de Implantação do Centro de Inovação (Pacto pela Inovação)
ODS – Organização Signatária do Movimento Nacional ODS Santa Catarina

Dada sua relevância no contexto comunitário, ainda no ano de 2021, a ACIJ participou
ativamente do Comitê de Crise para enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus – Covid-19, dando suporte às demandas da Secretaria Municipal de
Saúde.
A Associação Empresarial de Joinville (ACIJ), por meio do Comitê de Crise, conseguiu
auxiliar o sistema de saúde com doações e ações de impacto direto na comunidade.
Entre as ações se destacam:
- Entrega de mais 27 leitos hospitalares a uma unidade de pronto-atendimento, o que,
somado aos 83 leitos entregues ao Hospital Municipal São José, elevou para 110 o
total de leitos completos e respectivas instalações elétricas, gas e equipamentos de
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acompanhamento, bem como o conjunto de 100 camas e colchonetes entregues à
saúde pública do Município de Joinville no ano em que a ACIJ completou 110 anos.
Outras doações relevantes para a saúde pública de Joinville foram realizadas ao longo
de 2021 para ajudar a Prefeitura na gestão da crise sanitária causada pela pandemia
de covid-19. Destaque para a doação de 30 BIPAPs para reforçar estratégia de
ventilação pulmonar não-invasiva em pacientes com covid-19, 10 mil testes rápidos
para ajudar a acelerar a identificação e tratamento de pessoas contaminadas pelo
novo coronavírus na cidade e 180.000 máscaras.
GESTÃO DE PESSOAS

*Equipe em comemoração aos 111 anos da ACIJ
Cuidar do público interno representa zelar pelo bom clima organizacional. A ACIJ
reconhece que através da Gestão de Pessoas é possível garantir melhores
oportunidades de desenvolvimento e ascensão profissional. A Associação valoriza o
desenvolvimento humano, a diversidade e o bem-estar de seus colaboradores.

RESPONSABILIDADE COM AS PESSOAS
A força de trabalho da Associação Empresarial de Joinville é composta por 27
pessoas, responsáveis pela execução dos diferentes serviços oferecidos pela
entidade. Deste quadro, 22,23% são homens e 77,77 mulheres.
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A associação tem 92,5% dos seus trabalhadores em regime celetista, que realizam
jornada de trabalho de 30 a 44 horas semanais. Este grupo é regido por acordos de
negociação coletiva, assegurados pelos sindicatos das categorias: SINDASPI e
SESCON. Além dos profissionais contratados via CLT, a entidade ainda conta com o
apoio de 2 estagiários.
Nº de colaboradores por área da empresa
Diretoria executiva e assessorias
Mercado
Consultoria e Gestão Compartilhada
Administrativo / Financeiro / RH
Conselho das Entidades Patronais
Sindicatos
Estagiário ACIJ
Estagiário Núcleo Construção Civil
Marketing
Total

2020
3
7
6
6
1
1
1
1
1
27

2021
3
6
6
7
1
1
2
0
1
27

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
O processo de Recrutamento e Seleção da ACIJ é caracterizado inicialmente pelo
recrutamento interno. Caso a vaga não seja preenchida, a associação busca
profissionais no mercado de trabalho, seja pelo setor de recursos humanos ou com o
apoio de empresas especializadas em recrutamento e seleção.

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
A ACIJ respeita estritamente a legislação trabalhista e pratica o piso salarial
estabelecido na Convenção Coletiva do Trabalho (CCT), considerado superior ao
salário mínimo nacional. As faixas salariais da Associação também levam em conta os
valores praticados no mercado em três níveis: Júnior, Pleno e Sênior.
Além de assegurar os direitos trabalhistas de seus colaboradores, a ACIJ também
mantém um grupo de benefícios composto por Auxílio-Creche, Seguro de vida, Valetransporte, Vale-alimentação, Plano de Saúde, Auxílio-Educação e folga no dia do
aniversário, entre outros. Em seguida, conheça os públicos atendidos e os valores
investidos no período de janeiro a dezembro de 2020.
Benefício
Auxílio-creche

Público atendido
6 colaboradores

Valor investido R$
11.934,00
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Seguro de vida +
Auxílio Funeral
Vale-transporte
Vale-alimentação/refeição
Plano de saúde
Auxílio-Educação
(Pós- Graduação)
Uniformes
Total dos investimentos

Todos os colaboradores
3 colaboradores
Todos os colaboradores
Para todos os colaboradores e
dependentes
3 colaboradores
Todos os colaboradores

6.197,58
3.317,19
105.024,00
112.930,05
2.669,52
5.522,36
R$ 247.594,70

EDUCAÇÃO
O perfil da escolaridade dos colaboradores da ACIJ, é caracterizado por 81,48% com
nível superior completo, e 29,6% com pós-graduação concluída. Por compreender que
a qualidade dos serviços prestados ao associado depende do nível educacional de
seus colaboradores, a ACIJ realiza com frequência os cursos operacionais visando à
qualificação e atualização dos seus colaboradores.
Os cursos de curta duração são controlados através do LNT – Levantamento de
Necessidades de Treinamentos, cuja sistemática é identificar as necessidades de
treinamentos para suprir competências, bem como estabelecer o método de avaliação
da eficácia e geração de indicadores de treinamentos.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A preocupação com a sustentabilidade é cada vez maior no âmbito empresarial. Por
isso, a ACIJ está cada vez mais atenta às ações voltadas para a responsabilidade
ambiental. Os aspectos ambientais centrais da associação estão relacionados ao
consumo e descarte de materiais, ao consumo e descarte de água e ao consumo e a
eficiência de energia. Sendo assim, esses indicadores prioritários são monitorados
constantemente.
Entre as iniciativas presentes na casa, está a captação e reaproveitamento da água da
chuva, reutilização de papéis nas atividades administrativas e a busca pela redução do
uso de energia elétrica. A preocupação com a preservação do meio ambiente e dos
recursos naturais também é compartilhada com os associados.
A construção em 2018 da central de resíduos e descartes seletivos
Nos últimos anos, a ACIJ implantou as seguintes ações para o controle de energia:
» Troca de 100% lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED
» Instalação de sensor de presença nos banheiros.

Associação Empresarial de Joinville
Av. Aluísio Pires Condeixa , 2550 – Saguaçu - Cep 89 221-750 - Joinville - SC
Fone (47) 3461 3333 E-mail: acij@acij.com.br

» Alteração de demanda contratada junto à CELESC.
Em 2019, a ACIJ investiu R$ 430.704,98 no projeto Fotovoltaico. O sistema
fotovoltaico é formado por geradores de energia que utilizam a energia do sol como
único combustível. A energia solar fotovoltaica traz benefícios ambientais, econômicos
e sociais. Essa fonte de energia não emite poluição e não gera ruídos além de ser
uma energia limpa, sustentável e renovável. Com esta ação, a conta de energia
elétrica da Entidade passou a ter uma redução de 74,26% em 2021 se comparado a
2018.

CONSUMO DE ÁGUA
A água utilizada nos banheiros do prédio da ACIJ é coletada da chuva. A Associação
dispõe de um sistema que possibilita a captação da água da chuva em um volume
total de 30.000 litros, armazenando-a em uma caixa d’água e duas cisternas, onde é
reciclada e depois reutilizada nas atividades de limpeza.
Em relação ao descarte de água, a ACIJ realiza constantemente o estudo do seu
volume conforme estabelece a Norma Brasileira 13.969/97, que define o sistema de
tratamento a ser utilizado. No caso da Associação, é utilizado o serviço de coleta
pública de esgoto, oferecido pela Companhia Águas de Joinville.

SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
A ACIJ atua como representante da classe empresarial e na defesa dos interesses da
comunidade, além de trabalhar diretamente em favor de seus associados, buscando
contribuir para que ganhem força e competitividade perante o mercado. Uma forma de
atingir esse objetivo é por meio de um amplo leque de serviços e soluções específicas
para os associados dos mais diferentes setores. Nesse aspecto, a associação realiza
atividades com resultados expressivos e procura aprimorar suas ações conforme as
demandas de cada momento.
Sempre atenta às necessidades e às expectativas dos seus associados, a ACIJ
mantém um sistema de qualidade e uma pesquisa sistemática de opinião para
gerenciar a qualidade de seus serviços e inovar nas soluções ofertadas. Confira
abaixo os indicadores que demonstram a atuação de cada serviço nos últimos dois
anos.

Associação Empresarial de Joinville
Av. Aluísio Pires Condeixa , 2550 – Saguaçu - Cep 89 221-750 - Joinville - SC
Fone (47) 3461 3333 E-mail: acij@acij.com.br

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
A Capacitação Empresarial da ACIJ oferece cursos, treinamentos in company e
palestras em diversas áreas através de especialistas, sempre atentos às demandas e
as necessidades específicas dos associados, visando ao seu aperfeiçoamento
profissional e pessoal.

Período
Número cursos e palestras realizados
Número pessoas capacitadas

2020
42
821

2021
53
435

A pandemia iniciou em março de 2020, onde esses 3 meses (jan – fev – mar) a
capacitação estava com um movimento muito grande. Tivemos 627 pessoas
capacitadas neste período.
CERTIFICADO DE ORIGEM
Documento que comprova a origem brasileira da mercadoria a ser exportada, o
Certificado de Origem permite a obtenção de benefícios tarifários em acordos
comerciais internacionais aos exportadores. A ACIJ é a única entidade de Joinville
habilitada a emitir esse documento, com facilidades e descontos aos associados, em
convênio com a FIESC e FACISC.
Período
Número de empresas exportadoras
Número de certificados emitidos

2020
42
5601

2021
39
5492

FAMILIA CARTÕES UTIL
Para facilitar a gestão de benefícios, a ACIJ oferece às empresas associadas a
Família Útil, um cartão criado pela FACISC. O serviço traz benefícios para o
colaborador, para a empresa e, por extensão, para o comércio local, que movimenta
cerca de R$ 750 mil mensais. Ao todo são 205 empresas conveniadas, com um total
de 13.436 cartões. O sistema é informatizado e online, facilitando o controle do setor
Administrativo/Financeiro/RH. Os usuários podem utilizar o cartão para realizar
compras nos estabelecimentos credenciados, como farmácias, postos e mercados.
Período
Número de conveniados

2020
190

2021
205
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Número de credenciados
Número de Cartões emitidos

891
8.408

948
13.436

Tivemos um número expressivo no crescimento da Família Útil, especialmente ao
convênio da empresa Döhler que nos proporcionou a emissão de 3200 cartões da
modalidade Prêmio.
LOCAÇÃO DE SALAS
Com estrutura ideal para reuniões ou eventos de negócios, a ACIJ dispõe de onze
ambientes, de diferentes formatos e capacidades, destinadas à locação. Esse é um
dos principais serviços oferecidos pela Associação. Salas climatizadas,
estacionamento gratuito para 170 veículos, espaço para café e acesso à internet estão
à disposição dos usuários que locam nossos espaços.

Período
Salas locadas
Pessoas beneficiadas

2020
496
8.282

2021
1.120
12.517

SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SCPC
A Boa Vista Serviços administra a mais completa e tradicional base de dados do país
para crédito e apoio a negócios: o SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito. A
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riqueza das informações permite a instituições financeiras e empresas de todos os
segmentos da economia tomarem decisões mais seguras em todas as etapas do ciclo
de negócios. As soluções e plataformas da Boa Vista são disponibilizadas por todos os
meios eletrônicos de acesso, com a flexibilidade e a rapidez de que o mercado
necessita. Abaixo, confira o número de logins instalados.
Período
Número de logins instalados acumulado
Novos Logins no Ano

2020
419
39

2021
322
23

No ano de 2021, houve uma redução referente às entradas de novos associados
impactada pela pandemia de Covid-19 e troca de sistema ERP do SCPC BOA VISTA,
que impactou nos novos logins no fechamento do ano.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
A ACIJ é sede de um posto de atendimento para certificação digital com uma agente
de registro treinada para o atendimento. O serviço de Certificado Digital, identidade
eletrônica que carrega os dados de identificação da empresa e seus representantes
legais, realiza a validação digital do cadastro do empresário, atribuindo segurança
digital e validade jurídica em documentos assinados eletronicamente.
Período
Número de empresas atendidas

2020
549

2021
589

Em 2021 iniciamos com a opção de validação de certificado digital por
videoconferência, uma modalidade satisfatória ao cliente e fidelização para as
próximas renovações.

UNIODONTO
A Uniodonto é uma parceria de planos odontológicos empresariais, trata-se de planos
através de convênio com a Uniodonto, com a prestação de serviços aos funcionários,
diretores e proprietários das empresas filiadas à ACIJ, com preços e condições
especiais.
Período
Número de empresas atendidas
Pessoas beneficiadas ao serviço

2020
5
65

2021
12
348
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Tivemos um avanço nas adesões do plano odontológicos, através de parceria e preço
diferenciado para nossos associados e divulgações em nossas redes sociais.
INFORMAÇÕES SOBRE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS
Atender bem ao associado, com serviço de qualidade, é primordial para a ACIJ. Faz
parte da metodologia de trabalho da Associação aplicar bianualmente a Pesquisa de
Satisfação junto aos seus clientes. Com isso, a entidade busca conhecer a percepção
do seu público-alvo a respeito dos serviços, bem como estudar formas para aprimorálos de forma contínua, na busca da excelência.
Produto/Serviço

Pesquisa de
Satisfação do
Cliente
Dez/2019
Certificado de origem (Bianual)
SICAD (Bianual)
Capacitação
Empresarial
(média
9,52
anual)

Pesquisa de Pesquisa de
Satisfação do Satisfação do
Cliente
Cliente
Dez/2020
Dez/2021
9,00
9,64
9,23
9,79

MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO FÍSICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA
A ACIJ manteve no ano de 2021 o escritório físico com a Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina (JUCESC) com o objetivo de aprimorar e melhorar o atendimento à
comunidade empresarial, especialmente em função da migração do processo físico
para o atendimento eletrônico, ainda em adaptação. Com isso, o associado tem
vantagens como agilidade nos processos e integração com outros serviços
empresariais, como Certificação Digital, emissão de certificado de origem e
consultoria.

CONSULTORIA COLETIVA

O Setor de Consultoria conta com uma equipe de sete profissionais sendo uma
coordenadora, quatro consultores e duas analistas.
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Com a abertura de três novos núcleos: ‘Sindicos’, ‘Inteligencia e Segurança
Empresarial’ e ‘Energia e Engenharia Industrial’ e o encerramento de atividade do
Núcleo de ‘Gestão em Saúde’ chagamos ao final de 2021 atendendo 25 Núcleos que
somam mais de 700 empresas. Pelo Consep – Conselho das Entidades Patrimoniais
atendemos 20 Sindicatos que juntos têm mais de três mil associados além dos 4
grupos Gestão Compartilhada, o Conselho dos Núcleos e o Planejamento Estratégico
da Acij.

NÚCLEOS
Os Núcleos foram criados em 1991 na ACIJ, resultado de uma parceria entre as
associações de Joinville, Brusque e Blumenau e a Câmara de Artes e Ofícios de
Munique e Alta Baviera, da Alemanha. Inicialmente, o projeto tinha por objetivo
profissionalizar a gestão das entidades empresariais e proporcionar o desenvolvimento
das empresas de menor porte, por meio de sua reunião nos chamados Núcleos
Setoriais.
De concorrentes, os empresários passaram a se reconhecer como parceiros, que têm
empresas semelhantes com problemas em comum. Através do Núcleo, e com o apoio
dos consultores e da estrutura e representatividade da ACIJ, passaram a desenvolver
soluções conjuntas para esses problemas, comuns a todas as empresas do setor. A
partir de 2011, para atender demandas de diferentes setores da economia, e a
necessidade da discussão de temas específicos, os núcleos receberam nova
classificação e a partir daí surgiram os Núcleos Territoriais ou Regionais, Núcleos
Temáticos, além dos Núcleos Setoriais e Multissetoriais já existentes.
ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS NÚCLEOS EM 2021
Depois de um ano de 2020 onde as reuniões e eventos foram conduzidos de forma
remota, em 2021, com a flexibilização de alguns protocolos em decorrência do
controle da pandemia, passamos a realizar eventos e reuniões em formato híbrido,
presenciais, com transmissão ao vivo pelos canais da Acij. Na sequencia listamos
algumas dessas iniciativas:

EVENTOS DOS NÚCLEOS
Núcleo de Automação
Evento: Estratégia de Transformação da Ciser
Data: 02/09/2021
Público: 25
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Palestrantes: Fiori Diretor de Vendas e Expansão Internacional da Ciser e Jackson Dal
Comuni Gestão Estratégica de Marketing e Vendas da Ciser
Assunto: quais estratégias utilizadas pela Empresa Ciser, quais foram os públicos
alvos, a evolução de 2019/2021, as conquistas, os projetos, os lançamentos, parceiros
de mídias, resultados com o Marketing.

Núcleo de Meio Ambiente
Evento: 10º Workshop de Licenciamento Ambiental.
Data: 09/12/2021
Público: 55
Palestrantes: Leonardo Papp – Consultor Ambiental da organização das Cooperativas
do Brasil (OCB), Sandra Regina Batista – Coordenadora do Colegiado Ambiental da
Fecam, Fabio Castagna da Silva – Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental.
Assunto: Sistema de Gestão e Mudança na Legislação, Licenciamento Ambiental,
Revisão do código Estadual, A evolução da informatização do licenciamento Ambiental
no IMA, Serviços da FECAM, CEGEMA (Colegiado Gestores Municipais Meio
Ambiente), Gestão Ambiental Municipal, Benefícios do Licenciamento Ambiental
Municipal.
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Núcleo Segurança e Saúde no Trabalho
Evento: Desmistificando a NR12
Data: 25/08/2021
Público: 32 pessoas
Palestrantes: Anderson da Silva – Diretor de Segurança no Trabalho, Olando Junior –
Sócio da MHG Com. Man. Ind. Ltda, Joaquim Viera – Engenheiro Eletricista.
Assunto: Desmistificando a NR12, Envergadura, Expertise, Cases de Sucesso.
Adequação das Maquinas, Transformação da Energia Elétrica em Energia Hidráulica,
Segurança em Maquinas e Equipamentos.

Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho
Evento: IN 28
Data: 13/10/2021
Público: 25
Sobre o evento: Participantes: Bombeiro Militar, Bombeiro Voluntários, Bombeiro Civil.
Assunto: “Os principais impactos para as Industrias referente as alterações das
instruções normativas do estado de SC”
“Os principais impactos da instrução normativa N.28, e das atuações do Bombeiro
Voluntário nas Industrias de Joinville e Região”
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Núcleo de Marketing
Evento: ACERT – Encerramento a força do meio do rádio em Santa Catarina
Data: 15/12/2021
Público: 39
Sobre o evento: Palestrante: Silvano Silva – Presidente da ACAERT
Assunto: Anuncie no Rádio e aumente o volume dos seus negócios – a força do meio
rádio em Santa Catarina.

Núcleo de Negócios Internacionais
Evento: Evolução x Extinção
Data: 27/10/2021
Público: 92
Sobre o evento: Palestrante: Fabio Rodrigue – Diretor Comercial das Ponteiras
Rodrigues, Daniel Alberto C. Junior – Presidente da Viqua, Marcelo Merkle – Gerente
de Logística e Suprimentos da Ciser e Diretor da Intercargos Transportes.
Assunto: Como as Industrias Brasileiras tem se articulado frente à competição
Chinesa, Quais as parcerias, Comportamento e política da China.
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Núcleo de Negócios Internacionais
Evento: Intercity | Associações da Região Mafra, Rio Negrinho, São Bento, Campo
Alegre
Data: 03/11/2021
Público: 41
Sobre o evento: Palestrante: Omar Rached – Diretor da Becomex
Assunto: Segurança da Cadeia de Suprimento na Importação. Riscos na cadeia
logística, Sem interrupção da cadeia, não pode ter parada, Problemas da interrupção
da cadeia, Criação de programas internacionais de segurança da cadeia logística,
como OMA (safe standard) e OEA, Gestão de risco, Tipos de ameaças: tráfico de
drogas

Núcleo de Consultoria Ambiental e Saneamento
Evento: Bate papo com Secretário da Secretaria de Meio Ambiente de Joinville
Data: 20/09/2021
Público: 20 pessoas entre presencial e online
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Estreitar relacionamento com a entidade que é ponto de necessidade de praticamente
todos os processos ambientais realizados pelas empresas nucleadas.

Núcleo Gestão em Saúde
Evento: Doação para reforma da Casa Viva Rosa
Data: 17/11/2021
Público: Casa atende 20 pessoas (entre mulheres e seus filhos) em situação de
vulnerabilidade
O núcleo no encerramento de suas atividades, decidiu por utilizar os recursos em
caixa para auxiliar a entidade Viva Rosa, que cuida de mulheres e seus filhos em
situação de vulnerabilidade. Com o valor, foi reformado o telhado e realizada a pintura
da casa.
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Núcleo Gestão Empresarial
Evento: Momento UAU! Cases de sucesso dos Núcleos de Soluções em Gestão
Empresarial Catarinense
Data: 22/11/2021
Público: 40 pessoas
O objetivo do evento foi apresentar cases de sucesso realizados pelos núcleos
“irmãos” existentes do estado, para assim poder haver uma conexão entre os
diferentes participantes destes núcleos e estreitar laços.

Núcleo Gestão Empresarial
Evento: Mesa Redonda – LGPD para micro e pequenas empresas
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Data: 02/08/2021
Público: 45 pessoas
Evento sobre a nova Lei geral de proteção de dados direcionado aos proprietários de
micro e pequenas empresas, informando de que forma a nova lei afeta o dia a dia das
empresas.

Núcleo de Imobiliárias
Evento: Bate papo sobre ITBI com Secretário da Fazenda de Joinville
Data: 26/10/2021
Público: 20 pessoas
Estreitar relacionamento com secretário da fazenda, de forma a aproximar o núcleo
das decisões para melhoria dos processos internos da prefeitura quanto a cobrança do
imposto e outros procedimentos que afetam o dia a dia das imobiliárias nucleadas.
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Núcleo de Jovens Empreendedores
Evento: 6ª Conversa Multigeração – As novas gerações no trabalho
Data: 26/10
Público: 40 pessoas
Evento com objetivo de unir diferentes gerações de empreendedores para discutirem
como essa multigeração funciona dentro dos seus negócios
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Núcleo Jurídico
Evento: Conversa Aberta
Data: Realizadas três edições – 02/09 | 14/10 | 11/11 via Instagram
Público: Média de 25 pessoas simultaneamente assistindo a live
O objetivo é abrir o núcleo para o público de advogados, trazendo temas de interesse
para advogados.

Núcleo de Psicólogos Empreendedores
Evento: Setembro Amarelo – Saúde mental, uma aliada na proteção à vida
Data: 01/09/2021
Público: 80 pessoas
Evento híbrido, com transmissão ao vivo via Youtube para conscientização quanto a
necessidade da saúde mental.
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Núcleo de Reparação Automotiva
Evento: Outubro Rosa – Mês da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama
Data: 28/10/2021
Público: 30 pessoas
Divulgar a necessidade da prevenção ao câncer de mama, realizado por um núcleo
majoritariamente masculino como forma de mostrar que a prevenção é
responsabilidade de todos
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Núcleo de Educação
Evento: Seminário: Educação e o Mundo do Trabalho – O papel do professor!
Data: 03/02/2021
Público: 544 participantes
O Seminário acontece anualmente e tem a finalidade de contribuir com a formação em
serviço dos profissionais da educação das Instituições de Ensino Superior e
Instituições de Formação Profissional, que no início de cada ano letivo, organizam
atividades de capacitação, visando a qualificação profissional de seus colaboradores.
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Núcleo das Mulheres Empreendedoras
Evento: Prêmio ACIJ Mulheres que inspiram!
Data: 27/05/2021
Público: 100 participantes
O Prêmio ACIJ Mulheres que inspiram é uma iniciativa do Núcleo de Mulheres
Empreendedoras da Associação Comercial de Industrial de Joinville – ACIJ que tem
por objetivo premiar mulheres que se destacaram em diferentes áreas de negócio,
reforçando a importância do seu papel na economia da comunidade joinvilense.

Núcleo de Educação
Evento: Seminário Curricularizando a Extensão
Dia: 19/08/2021
Horário: 14 às 17h30
Público: 125 participantes
O Seminário acontece anualmente e tem como objetivo discutir a Curricularização da
Extensão com o propósito de contribuir com as Instituições de Ensino Superior que
precisam atender as exigências legais na implantação da Curricularização da
Extensão até o ano de 2023.
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Núcleo

da

Qualidade

Evento: 9º Fórum da Qualidade - Tema: Mudança na Cultura Organizacional
Data: 20/10/2021
Hora: 15h30
Público: 20 pessoas
O Fórum da Qualidade é um evento anual do núcleo da Qualidade que nesta 9º edição
trouxe o tema “Mudança da Cultura Organizacional” tema este que visa fortalecer o
trabalho em equipe, a motivação, o engajamento dos colaboradores contribuindo com
a busca pela qualidade nas atividades:
Núcleo das Mulheres Empreendedoras
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Evento: Campanha do absorvente
Data: 20/11/2021

Público: 50 participantes
Local: Shopping Muller
Foram arrecadados: 3.891 pacotes de absorventes.
O Núcleo de Mulheres visa promover a arrecadação de 1000 pacotes de absorventes
que foram doados para as mulheres em situação de vulnerabilidade.

Núcleo Tecnologia e Inovação
Evento: Premiação Akademos - Edição 2020 + Lançamento Akademos - Edição 2021
Data: 25/02/2021
Público: 70 participantes
O Prêmio Akademos de Educação da ACIJ foi idealizado, justamente, com o propósito
de reconhecer as melhores práticas didático-pedagógicas, que valorizem a
aprendizagem significativa dos educandos e que gerem impacto para a comunidade.
O prêmio busca reconhecer o herói que reside em cada professor, aqueles heróis
anônimos, que durante a pandemia transformaram a vida dos seus alunos.
Núcleo Tecnologia e Inovação
Evento: 10º Innoverse: Inovação aberta, o xis da questão
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Data: 28/09/2021
Público: 285 visualizações (Canal Youtube ACIJ)
A Inovação Aberta vem ganhando força no contexto das corporações, um caminho
inevitável para quem busca se diferenciar no mercado.
Para manter-se competitivo é preciso caminhar para uma abertura, se comunicar
melhor com outras empresas, sejam elas startups, scale-ups ou mesmo entre
corporações do mesmo porte. Mas, ... como acontece, de fato, a inovação aberta?
Quais são os principais desafios e como superá-los, para que a inovação aberta dê
certo? Por onde começa a inovação aberta? Qual é o xis da questão?

Núcleo de Tecnologia e Inovação
Evento: Mind7
Data: 19/10/2021
Público: 40 participantes
No Dia Nacional da Inovação, a iniciativa busca promover conhecimento, experiências
e network, além de oportunizar a apresentação de pitchs e trazer as novidades do
ecossistema de Joinville. Na sua primeira edição, o Mind7 Inovação mostrará o
universo de uma startup, por meio de um bate-papo com a Déia Zoboli, da Revenue
Manager, Mid Market na Mercos). O encontro também contou com a participação das
startups incubadas e instaladas no Inovaparq, além de investidores e profissionais
ligados a programas de aceleração.
Núcleo Tecnologia e Inovação
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Evento: Jornada de Conhecimento e Network dos Núcleos de Inovação do Estado
Data: 05/11/2021
Público: 35 participantes
O evento contou com a participação de Sergio Tadashi Ogawa, CEO do Musicarium, e
José Rizzo Hahn Filho, managing director da Accenture, que inspiraram os
participantes com suas trajetórias de vida. Na sequência, Lincoln Possada de
Rezende, gerente de Inovação Digital da ArcelorMittal Brasil, e Fabiano Dell’Agnolo,
executivo Join.Valle e presidente da Softville, apresentaram cases de inovação aberta
no mundo corporativo e discorreram sobre como conectar os atores que fazem parte
de um ecossistema de inovação. Representando o SEBRAE, Milena de Freitas
apresentou o Programa Agente Local de Inovação. Após a Jornada de Conhecimento
e Network, os representantes do CENI realizaram a 7ª Assembleia Geral Ordinária, em
que a empresária Luciana Marotto Homrich, representando o Núcleo de Tecnologia e
Inovação da ACIJ, foi eleita a nova coordenadora para a gestão 2022-2023.

Núcleo Gente e Gestão
Evento: IKIGAI – filosofia de vida
Data: 17/08/2021
Público: 12 participantes
Sobre o evento: Reunião para proporcionar autoconhecimento dos integrantes do
núcleo. Definindo o propósito de vida, analisando convergência com o objetivo do
Núcleo.
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Núcleo Gente e Gestão
Evento: Inovação do RH
Data: 26/10/2021
Público: 15 participantes
Sobre o evento: Pensando no avanço das tecnologias e da Indústria 4.0, o RH
também precisa se reinventar e se adaptar o mais breve possível.

Núcleo Gente e Gestão
Evento: Cases de Transformação Digital - Ferramentas do RH
Data: 09/11/2021
Público: 33 participantes
Sobre o evento: Neste encontro híbrido as colegas profissionais do Rh, da empresa
Ciser de Joinville/SC, compartilham um pouco de suas atividades e resultados com as
fermentas Gupy (Recrutamento e Seleção)
e Twygo (Desenvolvimento
Organizacional), que ajudaram na digitalização dos seus processos e da sua empresa.

GESTÃO COMPARTILHADA
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Braço da ACIJ na comunidade, o programa Gestão Compartilhada tem como objetivo
aproximar empresas de diversos setores e levar a discussão sobre associativismo
para diferentes regiões da cidade. Durante as reuniões, os participantes discutem
problemas ligados a gestão das emrepsas, infraestrura da Região identificam soluções
e compartilham boas práticas de gestão. Atualmente a Acij mantem quatro grupos no
sentido de cobrir os quatro cantos da cidade. Entre as atividades realizadas ao longo
de 2021, destacamos:
Gestão Compartilhada Norte
Evento: Mobilidade – Conjunto de obras viárias sendo executas em Joinville (Eixo
Norte)
Data: 26/08//2021
Público: 40 participantes
Sobre o evento: Convidado Marcelo Hack, Presidente do grupo Perini na América
Latina e Vice-Presidente da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ), liderando a
bandeira do planejamento estratégico da casa relativa a infraestrutura e meio
ambiente, compartilhou um panorama sobre as obras viárias que estão sendo
executadas em nossa cidade.

Gestão Compartilhada Sul
Evento: Cidade das Águas – Bairro em Movimento
Data: 28/09/2021
Público: 18 participantes
Apresentação sobre o projeto de bairro inteligente (Cidade das Águas), que utiliza a
estrutura disponível de uma maneira mais sustentável e eficiente, como ocorre com as
Smart Cities.
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Gestão Compartilhada Leste
Evento: Projeto Moinho Joinville
Data: 03/11/2021
Público: 13 participantes
Apresentação sobre o projeto do Complexo Moinho Joinville, com revitalização do
Moinho de Joinville. A revitalização será realizada pelo SESI, entidade da FIESC, e
prevê a implantação de um complexo educacional (do ensino básico ao superior e
capacitação empresarial) e de inovação, além do Museu da Indústria

Gestão Compartilhada Sul
Evento: O Futuro do Vila Nova e as Smart Cities
Data: 30/11/2021
Público: 16 participantes
O Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville, Sr.
Marcel Virmond Vieira compartilhou acerca do futuro do bairro Vila Nova, com
investimentos na região e as ações da Secretaria de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Sustentável – SEPUD.
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CONSEP – Conselho das Entidades Patronais:
O Conselho das Entidades Patronais Conveniadas (Consep) reúne 20 Sindicatos
Patronais de Joinville. Por meio deles, desenvolve-se o planejamento, coordenação e
acompanhamento das atividades pertinentes a todas as categorias sindicais e em
conformidade com seus objetivos e funções.
Durante 2021 conduzimos os processos eleitorais de seis sindicatos. Todo o processo
incluindo: controle de associados aptos a votarem e serem votados, montagem das
chapas, ficha de qualificação das Diretorias, convocações, redação de atas,
publicação de editais, coleta de assinaturas, registros no cartório, alteração dos
titulares nos bancos etc.
Além de acompanhamento das Convenções Coletivas de Trabalho, agendamento das
rodadas de negociações entre os sindicatos laborais e patronais, formalização das
CCT´S – Convenções Coletivas de Trabalho, publicação no site do Ministério do
Trabalho (Mediador) e outros ambientes.

INDICADORES
2.1) NÚCLEOS:
Indicadores
Aplicação
Número de Empresas/ Mensal
Núcleo

Meta / Monitoramento
Meta apurada
Mínimo 12 empresas 25 Núcleos com mais
participantes em 21 de
12
empresas
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Núcleos
Anual/ Período de Mínimo 85%/ período
aplicação alterado (Média geral)
de novembro para
maio

Satisfação do Cliente

Quantidade de Núcleos
Reuniões
Total
de
Participantes

25
Aproximadamente
500
745

Empresas

2.2) CONSEP
Indicadores
Serviços
Jurídicos
IQF
Serviços
Contábeis
Satisfação do Cliente

participantes efetivas
Próxima aplicação
maio/2022

Aplicação

Meta / Monitoramento

Bienal/
Novembro 2020

Mínimo 85%
(média geral)

Bienal/
Novembro 2020

Mínimo 80% período
(Média geral)

Meta apurada
94,81

período
94,17
94,51

RESPONSABILIDADE ECONÔMICA
A ACIJ preza pela idoneidade da entidade e zela pelos recursos arrecadados entre os
associados por meio do cumprimento das obrigações legais e de premissas em
relações éticas e transparentes.
Uma das principais fontes de receita da Associação se caracteriza pela contribuição
das mensalidades dos associados, categorizados como sócios-singulares (pessoas
físicas e jurídicas que exercem atividade econômica) e sócios-coletivos (núcleos e
sindicatos).
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RECEITAS
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BALANÇO PATRIMONIAL

Associação Empresarial de Joinville. Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em
31 de dezembro (em reais).
ATIVO:
ATIVO

2021

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de
Caixa
Contas a Receber
Outros Créditos
Adiantamentos
Impostos a Recuperar
Despesas
Seguinte

do

2020
6.290.366

5.842.992,00

5.780.879

5.593.554,00

437.063

209.584,00

6.561

3.284,00

62.735

33.425,00

8

-

3.119

3.145,00

9.737.669

9.790.009,00

1.526

1.526,00

9.713.194

9.779.236,00

21.030

8.736,00

1.918

510,00

16.028.034

15.633.001,00

Exercício

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Depósitos Judiciais
Imobilizado
Intangível
Investimentos Permanentes
TOTAL DO ATIVO
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PASSIVO:
PASSIVO

2021

PASSIVO CIRCULANTE

2020
625.583

Fornecedores

256.390

Obrigações Sociais

243.057

Obrigações Tributárias
Empréstimos
Financiamentos

4.155
e
116.310

Receitas Antecipadas

182.780
15.631
116.310
5.672
18.898

NÃO376.830
e
291.752

Receitas Antecipadas

85.078

PATRIMONIO LÍQUIDO

15.025.621

Patrimônio Social
Ajuste
de
Patrimonial

150.021

5.672

Outras Obrigações
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos
Financiamentos

489.312

9.147.371

Avaliação
4.293.359

Doações

711.843

Fundo Patrimonial

492.304

Superávit Acumulado

380.743

TOTAL DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO E PASSIVO

16.028.034

498.812
408.062
90.749
14.644.877
8.703.348
4.306.228
711.844
492.304
431.153
15.633.001
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO:
DRE

2021

2020

RECEITA OPERACIONAL

6.073.512

8.315.563

Mensalidades

2.876.582

2.916.212

Receitas Eventuais

1.379.914

1.055.402

415.766

373.001

207.119

241.112

Receita Covid

534.560

2.872.264

Receita Horas Voluntariado

633.572

633.572

26.000

224.000,00

-1.130.028

-1.220.277

Núcleos Setoriais

-350.282

-302.022

Serviços

-779.746

-918.255

SUPERÁVIT
OPERACIONAL BRUTO

4.943.484

7.095.286

Despesas Operacionais

-4.721.515

-6.743.007

Gerais e Administrativas

-3.498.565

-2.811.625

-604.550

-2.897.206

-633.572

-633.572

-

-250.000,00

Outras Receitas

179.796

7.475

Outras Despesas

-164.624

-158.079

SUPERÁVIT
ANTES
RECEITAS/DESPESAS
FINANCEIRAS

221.969

352.279

Despesas Financeiras

-66.985

-50.950

Receitas Financeiras

225.759

129.824

380.743

431.153

Receita
de
Setoriais
Receitas
Imobilizado

Núcleos
Utilização

Receita Projeto Elevado
CUSTOS OPERACIONAIS

Despesas Covid
Despesas
Horas
Voluntariado
Despesas Projeto Elevado
Hans Dieter/Edgar Meister

SUPERÁVIT
EXERCÍCIO

DO

Todos as movimentações e registros contábeis serão submetidos ao Conselho Fiscal
da Entidade e da Auditoria Externa.
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