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RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 
 

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 21 sindicatos da região. A Associação contempla ainda 24 

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.  

 

Em 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. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

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. 

 

Conheça os integrantes da Diretoria e dos Conselhos da ACIJ :  
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DIRETORIA ACIJ 

Mandato jun/2019 a jun/2020 

Presidente: João Joaquim Martinelli   
Vice-Presidente: Adriano Bornschein Silva  
Vice-Presidente: Alberto Bornschein  
Vice-Presidente: Alencar Guilherme Lehmkuhl  
Vice-Presidente: Carlos Rodolfo Schneider  
Vice-Presidente: César Pereira Döhler  
Vice-Presidente: Evair Oenning 
Vice-Presidente: Fernando Buendgens Schneider  

 

Vice-Presidente: Fernando Cestari de Rizzo  
Vice-Presidente: Guilherme Fessel Bertani  
Vice-Presidente: Luis Felipe Berthi Abboud Dau 
Vice-Presidente: Luiz Fernando Duccini 
Vice-Presidente: Marcelo Hack 
Vice-Presidente: Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves 
Vice-Presidente: Moacir G. Thomazi 
Vice-Presidente: Ovandi Rosenstock 
Diretor Administrativo: Ivan Frederico Hudler 
Diretor Financeiro: Marco Antonio Corsini 
Diretor de Relacionamento com o Associado: Renato de Barros Feres 
 

CONSELHO FISCAL 
Mandato jun/2019 a jun/2020 
Efetivos 
Douglas Steffen 
Luiz Willibaldo Jung 
Veríssimo da Cunha Batista 
Suplentes 
Jairo Alcir Círico 
Jocelino Galliani 
José Fernando Fix 
 
 
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/2019 a jun/2020 

Presidente: Terêncio Knabben Oenning 
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Vice-Presidente: Evandro Volpato 
 
Conselho dos Núcleos 

Mandato jun/2019 a jun/2020 

Presidente: Andréia Effting de Andrade Rossi 

Vice-Presidente: Rose Rogério 

 

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. 

 

 

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 
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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; 

*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. 

 

http://www.acij.com.br/
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

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 2020, a ACIJ teve forte atuação em grandes debates decorrentes da 

pandemia de Covid-19, que impactou a todos, gerando reflexos negativos no sistema 

de saúde e na economia.  
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Com as demais Entidade Empresariais, foi restabelecido o grupo de trabalho para 

formalização da Associação Amigos da Segurança Pública de Joinville, cuja pauta 

teve evolução no âmbito do planejamento estratégico da ACIJ, na bandeira “saúde e 

segurança pública”. 

 

Aderente ao movimento dos ODS, destacam-se as ações da ACIJ e publicações 

vinculadas a cada um dos objetivos: 

 

ODS 1 - Alinhada à sua visão social, a ACIJ é signatária do movimento dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A iniciativa faz parte da agenda mundial 

criada durante Cúpula das Nações Unidas com o propósito de alcançar 17 objetivos e 

realizar 169 metas até 2030. 

O primeiro dos 17 objetivos é a erradicação da pobreza em todas as suas formas e em 

todos os lugares. Um objetivo para lá de ousado. Mas é a ousadia que move a 

humanidade. E tudo começa com um primeiro passo, com a visão, que é transformada 

em projeto, que, por sua vez, vira ação. 

Este objetivo está bastante alinhado com o propósito da ACIJ - de desenvolvimento da 

economia e de bem-estar da comunidade - e com os planejamentos estratégicos da 

Bandeira Agenda Política, do Consep e do Núcleo Jurídico. Com as ações previstas 

por estes times, a entidade vai dar sua contribuição para alcançarmos este objetivo. 

 

ODS 2 - O ODS 2 tem a meta de acabar com todas as formas de fome e a má-nutrição 

até 2030, garantindo que todas as pessoas – especialmente as crianças – tenham 

acesso suficiente a comidas nutritivas durante todo o ano. Nas ações permanentes da 

ACIJ, não há uma frente que atue permanentemente no cumprimento das metas 

desse Objetivo, porém, pontualmente através dos Núcleos, há ações como cursos e 

capacitações que arrecadam alimentos não perecíveis para doações às Instituições 

não-governamentais e Assistência Social do Município para atender à demanda da 

população mais vulnerável. Com o advento da pandemia e reflexos econômicos na 

comunidade joinvilense, recebemos demanda da Secretaria de Assistência Social do 

Município de Joinville, quando a ACIJ doou 4.092 cestas básicas.  

 

 

ODS 3 - O terceiro ODS trata de saúde e bem-estar para toda a comunidade - 

assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

⠀ 

Este ODS é a essência da Bandeira Saúde e Segurança do Planejamento Estratégico 

da entidade, que trabalha para melhorar a qualidade de vida da população e o acesso 

a programas de prevenção e cuidados com a saúde. Os Núcleos de Gestão em 

Saúde, Segurança e Saúde no Trabalho, Gente & Gestão e Psicólogos 
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Empreendedores, além do Consep - Conselho das Entidades Patronais, desenvolvem 

ações alinhadas com esse propósito. Tudo para alcançarmos mais este objetivo que 

abrange os principais temas de saúde, incluindo saúde reprodutiva, materna, neonatal 

e infantil, doenças infecciosas, doenças crônicas não-transmissíveis, saúde mental, 

acidentes de trânsito, cobertura universal de saúde, saúde ambiental e fortalecimento 

dos sistemas de saúde. 

 

ODS 4 - O quarto ODS busca alcançar uma educação inclusiva e de qualidade para 

crianças, jovens, adultos e idosos. Objetiva garantir que todos completem a educação 

primária e secundária gratuita até 2030. Também pretende proporcionar acesso à 

formação profissional de custo razoável, para eliminar disparidades de gênero e 

riqueza, e alcançar o acesso universal a um ensino de qualidade. 

Este ODS é a essência da bandeira dos Núcleos de Educação e Tecnologia e 

Inovação, que juntos trabalham para aumentar a qualidade e o acesso à educação. 

 

ODS 5 - O quinto ODS busca erradicar todas as formas de discriminação contra 

mulheres e meninas em todos os lugares até 2030, acredita-se que isso não é apenas 

um direito humano básico, mas sim a mudança crucial para acelerar o 

desenvolvimento sustentável. Dar à mulher direitos iguais aos recursos econômicos, 

como terra e propriedade, são metas essenciais para a realização deste ODS, assim 

como garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. 

Este ODS faz parte da Bandeira Agenda Política, CONSEP, Núcleo Jurídico e Núcleo 

de Mulheres Empreendedoras que visa melhorar a qualidade de vida, garantir a 

igualdade de gênero e a presença da mulher em todas as áreas da sociedade. 

 

ODS 6 - O sexto ODS busca assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 

e saneamento para todas e todos até 2030. 

Esse objetivo visa alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 

para todos, melhorar a qualidade da água, implementar a gestão integrada dos 

recursos hídricos em todos os níveis, proteger e restaurar ecossistemas relacionados 

com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. 

Este ODS faz parte da Bandeira de Infraestrutura e Meio Ambiente, Núcleos Meio 

Ambiente, Consultoria Ambiental & Saneamento e Construção Civil da entidade. 

A Acij já prática ações que contribuem para o cumprimento deste objetivo, como a 

utilização da água da chuva para descargas nos banheiros e torneiras automáticas 

que diminuem consideravelmente o uso da água potável. 

 

ODS 7 - O ODS 7 busca assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia para todos. 

Atender às necessidades da economia e da população e proteger o meio ambiente é 

um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável. Devemos reconhecer a 



 
 

                                                                                                                                                               

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 

importância e traçar metas focadas na transição energética, de fontes não renováveis 

e poluidoras, para fontes renováveis limpas, com especial atenção às necessidades 

das pessoas e países em situação de maior vulnerabilidade. 

A Acij já fez a sua parte e em 2019 investiu no sistema fotovoltaico de geração própria 

de energia elétrica. Em quase um ano de atividade, a usina de energia solar da ACIJ 

proporcionou uma economia média mensal superior a 70% aos valores que eram 

gastos anteriormente com o sistema tradicional de geração de energia. A quantidade 

de quilowatts geradas de forma limpa equivale a 147 mil banhos e também ao 

funcionamento de 8 mil refrigeradores. No aspecto ambiental, a geração desta energia 

pelo modelo tradicional teria causado a derrubada de 82 árvores e a emissão de 20 

toneladas de carbono na atmosfera. 

 

ODS 8 - O oitavo ODS promove o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

A desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o 

alcance do desenvolvimento sustentável. 

Para reverter essa situação, é possível promover políticas que incentivem o 

empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. Este 

ODS reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao do 

trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos o 

alcance pleno de seu potencial e capacidades. 

A Acij, como signatária do movimento dos ODS, contribui positivamente para atingir 

esse objetivo. O tema é discutido em nosso Planejamento Estratégico na Bandeira 

Agenda Política e também nos grupos CONSEP, Núcleo Jurídico e Núcleo de 

Mulheres Empreendedoras. Além disso nossa área de Capacitação está focada no 

desenvolvimento e profissionalização das pessoas. 

 

ODS 9 - Indústria, inovação, infraestrutura. 

O tripé que compõe o capítulo número 9 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) parece ter sido escrito sob encomenda para a ACIJ. 

A entidade, que é signatária desta importante agenda das Nações Unidas, tem 

demonstrado ao longo de seus quase 110 anos de atividades uma grande vocação 

para construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

fomentar a inovação. 

 

ODS 10 - O importante foco do ODS 10 é a redução das desigualdades dentro dos 

países e entre eles. 

Esta desigualdade de renda e distribuição da riqueza dentro dos países têm 

disparado, incapacitando os esforços de alcance dos resultados do desenvolvimento e 

de expansão das oportunidades e habilidades das pessoas, especialmente dos mais 

vulneráveis. 
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A visão estratégica deste objetivo se constrói na erradicação da pobreza em todas 

suas dimensões, na redução das desigualdades socioeconômicas e no combate às 

discriminações de todos os tipos. 

A Acij trabalha para promover as mudanças necessárias para alcançar a meta do ODS 

10 a partir de ações que contribuem para a geração de novos empregos e o aumento 

de renda dos trabalhadores. O incentivo à educação de qualidade e geração de 

oportunidade para que as pessoas possam se desenvolver são rotina na Acij. Ações 

essas realizadas pelos núcleos e outros grupos organizados mantidos pela entidade e 

também discutidas no Planejamento Estratégico, além de ser o principal foco da área 

de Capacitação Empresarial. 

 

ODS 11 - O ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) número 11 é um dos 

mais relevantes da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas por tratar de 

cidades e comunidades sustentáveis. E é justamente na cidade que as pessoas vivem, 

trabalham, se divertem, estudam e formam as novas gerações. 

Ao longo de seus 110 anos, mesmo antes de ser signatária dos ODS das Nações 

Unidas, a ACIJ trabalha para contribuir com este objetivo, por meio de suas ações 

comunitárias e dos pilares estratégicos da segurança e da educação, por exemplo. 

Atualmente, há dois times da entidade atuando fortemente neste assunto. O Núcleo de 

Gestão Ambiental e Saneamento e o Núcleo de Meio Ambiente vêm trabalhando em 

ações para reduzir o impacto ambiental negativo per capita com especial atenção à 

qualidade do ar, à gestão de resíduos e à preservação de áreas verdes. 

 

ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Este é o 

enunciado do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 12 das Nações 

Unidas. Como signatária desta agenda da ONU, a ACIJ contribui para este objetivo em 

atividades funcionais do dia a dia, como eliminação de listas físicas de presenças e 

gestão digital de documentos e cadastros, além de torneiras automáticas e separação 

do lixo. 

Isoladas, iniciativas como estas podem até parecer modestas. Mas ao se somar o 

saldo acumulado do ano com os de ações semelhantes de outras organizações, este 

resultado fica gigante. Exatamente como prega a ONU. 

A ACIJ ainda conta com soluções de consumo sustentável mais complexas e com 

excelentes resultados, como a usina de energia solar e o sistema de reaproveitamento 

de água da chuva na sede da entidade. 

Todos os núcleos setoriais da casa trabalham a agenda de eliminação de desperdício. 

E muitos têm este princípio no seu planejamento estratégico, como o de Gestão 

Ambiental e Saneamento, o de Meio Ambiente, o de Qualidade, o de Construção Civil 

e o de Tecnologia e Inovação. 
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ODS 13 - O ODS 13 trata-se de uma ação contra a mudança global do clima. Todos 

sabemos que, com a situação climática atual, é necessário tomar medidas urgentes 

para combater a mudança do clima e seus impactos. 

Sem a ação imediata frente à mudança do clima, a temperatura terrestre está 

projetada para aumentar mais de 3 ºC até o final do século XXI. Uma das metas para 

esse objetivo é mobilizar 100 milhões de dólares por ano até 2020 para ajudar os 

países em desenvolvimento no plano de mitigação de desastres relacionados ao 

clima. 

Tratamos do ODS 13 no Planejamento Estratégico da Acij, Bandeira Meio Ambiente e 

Infraestrutura com especial atenção para a Lei De Ordenamento Territorial - LOI, 

garantindo desenvolvimento responsável. 

 

ODS 14 - Você sabia que 40% dos oceanos são afetados fortemente por ações 

erradas do ser humano em relação ao meio ambiente, como poluição e pesca 

predatória? Você sabia que até mesmo um inocente descuido em passeios à beira-

mar pode contribuir para agravar a estimativa de que há, em média, 13 mil pedaços de 

lixo plástico por quilômetro quadrado dos oceanos? 

Reverter realidades como estas são desafios do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) de número 14, que integra a Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

O ODS 14 defende a vida na água, com o foco em "conservar e promover o uso 

sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável". Neste sentido a ACIJ participa, como membro do setor socioeconômico, 

do movimento Babitonga Ativa, além de manter assento no Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cubatão.   

⠀ 

ODS 15 – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda são objetivos do ODS 15. 

As florestas, que cobrem 30% da superfície da Terra, ajudam a manter o ar e a água 

limpa e o clima da Terra em equilíbrio. Promover o manejo sustentável das florestas, o 

combate à desertificação, parar e reverter a degradação da terra, interromper o 

processo de perda de biodiversidade são algumas das metas deste ODS. 

A ACIJ como signatária deste ODS busca participar ativamente para o cumprimento 

da Agenda 2030, por meio da Bandeira Infraestrutura e Meio Ambiente em conjunto 

com os Núcleos Meio Ambiente, Consultoria Ambiental & Saneamento e Construção 

Civil. 

 

ODS 16 - "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis." 
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Este é o enunciado do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16 da 

Agenda 2030, iniciativa das Nações Unidas para a evolução do ser humano, para a 

preservação dos recursos naturais e para e melhoria contínua da vida em sociedade. 

Signatária do movimento liderado pela ONU, a ACIJ sempre está atenta às questões 

que afetam a comunidade, como segurança e justiça, dois temas abordados pelo ODS 

16. Um exemplo concreto disto é o processo de criação, em parceria com o Conselho 

das Entidades, de uma associação cujo objetivo é a promoção da paz, da ética e da 

cidadania, além de apoiar os órgãos de segurança pública que atuam em Joinville. 

Outra iniciativa nesta área que demonstra o compromisso da ACIJ com o ODS 16 é a 

parceria que a entidade tem com a Polícia Civil para dar suporte terapêutico, por meio 

do Núcleo de Psicólogos, para vítimas e para familiares de vítimas de crimes. 

Quando o assunto é inclusão, a ACIJ sempre apoiou bandeiras comunitárias como a 

da acessibilidade. Um exemplo concreto foi a implantação do acesso a cadeirantes no 

Teatro Harmonia-Lyra, entre outras ações em prol dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

A ética é um pilar fundamental do ODS 16 ao qual a ACIJ também está alinhada. 

Entidade apartidária, ao longo de seus 110 anos a ACIJ sempre teve um 

relacionamento ético com lideranças políticas e autoridades públicas, independente da 

sigla e da ideologia. O relacionamento ético, propositivo e construtivo tem o objetivo 

único de contribuir para o desenvolvimento sustentável de Joinville e para a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade. Estes são alguns dos valores expressos no 

Código de Ética que a entidade segue e que mantém publicado de forma transparente 

em seu site para conhecimento da sociedade. 

 

ODS 17 - "Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a Agenda 

2030 das Nações Unidas, só serão realizados mediante compromisso renovado de 

cooperação entre a comunidade internacional e uma parceria global ampla que inclua 

todos os setores interessados e as pessoas afetadas pelos processos de 

desenvolvimento." 

Esta explicação do ODS 17, sobre parcerias e meios de implementação, tem tudo a 

ver com a atividade diária da ACIJ, que é signatária desta iniciativa liderada pela ONU. 

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.  
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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 

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 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA)  

Conselho de Administração da Fundação Softville 

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 – Voe Por Joinville 
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Conselho Municipal do Trabalho e Emprego e Renda - CTER 

Instituto Core 

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, no ano de 2020, em março, a ACIJ criou 

o Comitê de Crise para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus – Covid-

19, dando suporte às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, além de participar 

da criação do centro de Triagem na Associação Atlética Tupy.  

 

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 83 leitos de UTI no hospital e Centro Cirúrgico do Hospital São José de 

Joinville; 

- Doação de 14 Ventiladores pulmonares; 

- Doação de mais de 50 mil máscaras N95 e 100 mil cirúrgicas;  

- Doação de 4.042 cestas básicas à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

- Doação de testes rápidos; 

- Ação social para venda de máscaras reutilizáveis à comunidade, coordenada pelo 

Núcleo de Mulheres Empreendedoras. 

 

Diante da continuidade da pandemia, ainda temos ações deste comitê em andamento, 

com ações sendo realizadas e para conclusão em 2021. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

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.  
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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, 25% são homens e 71,43% mulheres. 

 

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 2019 2020 

Diretoria executiva e assessorias 3 3 

Mercado 8 7 

Consultoria e Gestão Compartilhada 6 7 

Administrativo / Financeiro / RH 7 6 

Conselho das Entidades Patronais 1 1 

Sindicatos 1 1 

Estagiário ACIJ 2 1 

Estagiário Núcleo Construção Civil 1 1 

Total 30 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, Vale-

transporte, 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.  

 



 
 

                                                                                                                                                               

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 

Benefício Público atendido Valor investido R$ 

Auxílio-creche 5 colaboradores 11.016,00 

Seguro de vida + 

Auxílio Funeral 

Todos os colaboradores 6.332,09 

Vale-transporte 3 colaboradores 2.966,24 

Vale-alimentação/refeição Todos os colaboradores  99.516,36 

Plano de saúde Para todos os colaboradores e 

dependentes 

 102.596,98 

Auxílio-Educação 

(Pós- Graduação) 

3 colaboradores 

 

9.679,04 

Uniformes Todos os colaboradores 13.390,16 

Total dos investimentos  R$ 245.496,87 

 

EDUCAÇÃO 

O perfil da escolaridade dos colaboradores da ACIJ, é caracterizado por 77,8% com 

nível superior completo, com a maioria cursando ou 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: 
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» Troca de 100% lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED 

» Instalação de sensor de presença nos banheiros. 

» 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 72,1% em 2020 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 

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 os 

indicadores que demonstram a atuação de cada serviço nos últimos dois anos. 

 

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 
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as necessidades específicas dos associados, visando ao seu aperfeiçoamento 

profissional e pessoal. 

 

Período 2019 2020 

Número cursos e palestras realizados 124 42 

Número pessoas capacitadas 4.382 821 

 

Tivemos a Capacitação completamente afetada devido à pandemia de Covid-19. Os 

eventos presenciais foram cancelados e transformados em cursos virtuais. Nesta 

mudança o número de adesão diminui. 

 

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. A ACIJ é a única entidade de Joinville habilitada a emitir 

esse documento, com facilidades e descontos aos associados.  

 

Período 2019 2020 

Número de empresas exportadoras  42 42 

Número de certificados emitidos 5972 5601 

 

UTILCARD  

Para facilitar a gestão de benefícios, a ACIJ oferece às empresas associadas o 

UtilCard, 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$ 

600 mil mensais. Ao todo são 190 empresas conveniadas, com um total de 8.408 

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 2019 2020 

Número de conveniados 178 190 

Número de credenciados 835 891 

Número de Cartões emitidos 10336 8.408 

 

Tivemos uma redução de 1.928 cartões especificamente da modalidade CARD, o 

período de cancelamento de cartão foi entre os meses março, abril e maio. Neste 

período as empresas estavam revendo os contratos de funcionários devido à 

pandemia de Covid-19. Os demais números registraram acréscimo. 
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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 2019 2020 

Salas locadas 2.463 496 

Pessoas beneficiadas 68.513 8.282 

 

Tivemos redução das locações devido ao início da pandemia de Covid-19 em março 

de 2020. Após esse período, foram canceladas as reuniões presenciais conforme 

protocolo estabelecido. 

 

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 

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 2019 2020 

Número de logins instalados acumulado 380 419 

Novos Logins no Ano 95 39 
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No ano de 2020, houve uma redução referente às entradas de novos associados 

impactada pela pandemia de Covid-19, 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 2019 2020 

Número de empresas atendidas 191 549 

 

Os atendimentos em 2019 só iniciaram em outubro devido à transformação de posto 

de atendimento da FACISC na Acij para AR (Agente de registro), dentro disso tivemos 

somente 3 meses de movimentação, pois de janeiro a setembro foi um período de 

formalização e atualizações de documentação com o jurídico. 

 

Os atendimentos de 2020 registraram crescimento, pois o processo de compra e 

agendamentos já estavam finalizados, e mesmo com um ano de muitos períodos em 

home office e sem atendimentos devido à pandemia de Covid-19, foram mantidos os 

atendimentos na AR. 

 

XML EMPRESARIAL 

O XML Empresarial é um serviço online de emissão e armazenamento de notas fiscais 

eletrônicas compatível com qualquer software de gestão. O XML realiza a validação 

junto à SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado, e seu formato de armazenamento 

automático atende à legislação e demanda um baixo investimento das empresas 

associadas. 

 

Período 2019 2020 

Número de associados que utilizam 2 2 

 

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 aprimorá-

los de forma contínua, na busca da excelência.  
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Produto/Serviço Pesquisa de 

Satisfação do 

Cliente 

Dez/2019 

Pesquisa de 

Satisfação do 

Cliente 

Dez/2020 

Certificado de origem (Bianual) - 9,00 

SICAD (Bianual) - 9,64 

Capacitação Empresarial (média 

anual) 

9,52 9,23 

  

Em 2020, tivemos a capacitação com as atividades normais até março, com isso a 

média de satisfação é 9,23 no período de 3 meses. As pesquisas continuaram, mas 

sem retorno dos participantes por se tratar de cursos na modalidade virtual. 

 

MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO FÍSICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

A ACIJ manteve no ano de 2020 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 

 

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 
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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.  

 

RESUMO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020 
 
O Setor de Consultoria conta com uma equipe de sete profissionais sendo uma 

coordenadora, quatro consultores e duas analistas. 

 

 

Encerramos 2020 atendendo 23 Núcleos que somam 721 empresas, 20 Sindicatos 

que juntos têm mais de três mil associados, 4 grupos Gestão Compartilhada com 172 

participantes e 2 Conselhos com 79 participantes.   

 

Ao entrarmos no processo de pandemia e home office, imediatamente aderimos ao 

Google Meet para garantir que o calendário de reuniões dos Núcleos fosse mantido e 

que tivéssemos o menor prejuízo possível no andamento das ações e conteúdos 

planejados pelos núcleos. 

 

Na tabela abaixo, apresentamos os números por consultor, considerando que as 

reuniões do Gestão Compartilhada foram realizadas em ‘Lives’ no Instagram e 

algumas reuniões dos núcleos temáticos foram abertas com palestrantes renomados 

proporcionando a participação de associados e não associados e garantindo a 

democratização do conhecimento.   
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Consultor 
Reuniões e 
eventos 

Média 
participantes por 
reunião 

Público 
total 

Daniel (7 Núcleos) 54 14 756 

Sara (8 Núcleos) 72 14 1036 

Giovana (9 Núcleos) 59 30 1825 

Sinara (1 Núcleo) 10 12 120 

Sinara (4 G.Compartilhada) 15 267 4009 

Total 210  7746 

 

Ainda sobre as atividades relacionadas aos Núcleos e Gestão Compartilhada, a 

equipe conduziu todo processo eleitoral de troca de gestão cumprindo fielmente o 

calendário eleitoral da Acij. Essa tarefa compreende, além da definição das 27 

Diretorias e Coordenações do GC, a aprovação de cada um dos 128 membros que 

compõem essas diretorias e todo o rito de convocação, eleição e formalização desse 

ato em Ata.  

 

Durante os primeiros meses da pandemia, realizamos 23 Webinários, 3 por semana, 

das 19h às 20h com quase 500 pessoas atendidas por 37 especialistas. Falamos 

sobre pandemia, comportamento, saúde, finanças, marketing, vendas, legislação e 

planejamento; tudo para levar aos participantes conteúdos aplicáveis e relevantes para 

o dia a dia das pessoas e das empresas e continuarmos conectados com nosso 

público. 
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No CONSEP, 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.  

 

O Consep e o Conselho dos Núcleos também mantiveram suas agendas de reuniões 

e cumpriram o calendário eleitoral de acordo com os Estatutos da Acij. Até o momento, 

realizamos 11 reuniões ordinárias pelo Consep, 10 reuniões ordinárias e um 

treinamento pelo Conselhos dos Núcleos com uma média de 25 pessoas por encontro.  

 

Na sequência, apresentamos algumas das atividades realizadas pela área de 

consultoria: 

 

Conselho dos Núcleos: 

 

 
 

A cada ano, os Núcleos renovam sua diretoria para estimular oxigenação nas ações 

realizadas pelos grupos e evitar monopólio de líderes. Cumprindo essa prerrogativa, 

prevista nos Estatutos de cada núcleo, a ACIJ oferece capacitação para os principais 

cargos: Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. 
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Prêmio Núcleo Referência: Promovido anualmente, consiste no reconhecimento 

concedido pela ACIJ aos Núcleos que promovem o associativismo e aumentam seus 

resultados, por meio do desenvolvimento de ações que contribuem para a melhoria da 

competitividade das empresas participantes. Em 2020, tivemos 12 Núcleos inscritos 

que agraciou com o prêmio ‘ouro’ o Núcleo de Gestão Empresarial, ‘prata’ para o 

Núcleo de Mulheres Empreendedoras e o ‘bronze’ para o Núcleo Tecnologia e 

Inovação. 

 

 
Núcleo de Segurança e Saúde no trabalho 

O Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho da ACIJ recebeu no dia 25 de setembro 
o prêmio ouro no Prêmio Proteção Brasil 2020, da Revista Proteção, a mais importante 
distinção brasileira na área de saúde e segurança do trabalho. 

A premiação foi entregue no encerramento do Congresso SST 2020, em São Paulo. E 
ainda havia uma surpresa reservada ao núcleo da ACIJ, que ganhou o Capacete de 
Ouro, prêmio concedido como melhor case da região Sul. 
A distinção é considerada o “Oscar” do setor no País, por ser a mais importante em 
Saúde e Segurança do Trabalho (SST). Nesta edição, 155 projetos foram inscritos no 
Brasil. 

 

http://www.acij.com.br/
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• Núcleo Psicólogos Empreendedores 
Evento: Setembro Amarelo: Precisamos conversar sobre. 
Data: 29/09/2020 
Público: 38 
Sobre: Evento com psicólogas e psiquiatra apresentando discussões sobre a 
necessidade de falarmos sobre o suicídio. Realizadas duas apresentações: 
“Prevenção e posvenção: Atendimento hospitalar pós-tentativa e suporte aos 
familiares enlutados por suicídio” por Sara Borges, Psicóloga no CAPS III – Painel 
mediado pela Psicóloga Valquíria Ferreira, nucleada e psicóloga clínica e hospitalar. 
“Um olhar analítico e o funcionamento da pessoa com ideação suicida” por Alessandra 
Spode, médica psiquiatra, Presidente da AJP – Painel mediado pela psicóloga Adriana 
Bez Batti, nucleada e psicóloga clínica 
 

.  
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• Núcleo da Qualidade 

No dia 17 de novembro, o diretor geral da fábrica do BMW Group em Araquari, 
Mathias Hofmann, esteve na sede da ACIJ para receber, em nome da empresa, o 
troféu e o certificado de primeiro lugar do Prêmio Qualidade 2020, Na oportunidade, o 
executivo agradeceu o reconhecimento da ACIJ e destacou a relevância dos 
processos de qualidade. “As práticas da qualidade precisam estar no DNA da empresa 
e de cada funcionário”, afirmou.  

Ciser, Krona e Franke, que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares na primeira 
edição da promoção do Núcleo da Qualidade da ACIJ, enviaram aos organizadores 
mensagens de agradecimento pelo reconhecimento e pela oportunidade de troca de 
experiências. 

 

 

• Núcleo de Tecnologia e Inovação e Núcleo de Educação 

O Prêmio Akademos de Educação tem como objetivo reconhecer as melhores 
práticas didático-pedagógicas, desenvolvidas em instituições de ensino de 
Joinville, que valorizem a aprendizagem significativa dos educandos e que gerem 
impacto para a comunidade. A realização deste prêmio é uma iniciativa promovida 
pela Associação Empresarial de Joinville – ACIJ, na figura de associados do 
Núcleo de Tecnologia e Inovação e do Núcleo de Educação. 

 

http://www.acij.com.br/
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• Núcleo de Educação Profissional: 

Nome da ação: Seminário Curricularizando a Extensão 

2.Evento: Seminário Curricularizando a Extensão 
Data: 24 de setembro de 2020 
Público:152 participantes 
Evento com objetivo de promover a discussão e dar sequência aos trabalhos sobre as 
diretrizes de implantação de atividades de extensão nos cursos superiores. Durante o 
encontro, foram apresentadas diferentes formas de implementar a curricularização da 
extensão além de relatos dos professores de diferentes universidades e a interação 
com o público. 
 

• Núcleo de Meio Ambiente 
Evento: II Fórum Joinvilense sobre Segurança Hídrica     
Data: 25.06.2020 
Público: 90 participantes 
Sobre: Evento contou com a participação de Jean Tragibo de Campos, da CIA Águas 
de Joinville, do Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de 
SC, Leonardo S. B. Porto Ferreira e da Dra. Ana Maria Jara Botton Faria, Doutora e 
Pós Doutora pela FCU – Orlando. 
Entre outros temas, foi feito um debate sobre o Abastecimento público: o contexto 
joinvilense frente aos desafios e oportunidades do setor.  
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INDICADORES 
 
2.1) NÚCLEOS: 

Indicadores Aplicação Meta / Monitoramento Meta apurada 

Número de Empresas/ 
Núcleo 

Mensal Mínimo 08 empresas 
participantes em 21 
Núcleos 

23 Núcleos com mais 
de 08 empresas 
participantes efetivas 

Satisfação do Cliente Anual/Novembro Mínimo 85%/ período 
(Média geral) 

89% 

Quantidade de Núcleos   23 

Reuniões    400 

Total de Empresas 
Participantes 

  721 

 
2.2) CONSEP 

Indicadores Aplicação Meta / Monitoramento Meta apurada 

 
 
IQF 
 

Serviços 
Jurídicos 

 
Bienal/Novembro 

 
Mínimo 85% período 
(média geral) 

94,81 

Serviços 
Contábeis 

94,17 

Satisfação do Cliente Bienal/Novembro Mínimo 80% período 
(Média geral) 

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).  

 

RECEITAS  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Associação Empresarial de Joinville. Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 

31 de dezembro (em reais).  

ATIVO 2020 2019 

ATIVO CIRCULANTE 5.842.992 5.200.514 

Caixa e Equivalentes de Caixa 5.593.554 4.988.898 

Contas a Receber 209.584 160.072 

Contas Correntes 3.284 4.392 

Adiantamentos 33.425 43.890 

Despesas do Exercício Seguinte 3.145 3.262 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 9.790.009 10.105.142 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   

Depósitos Judiciais 1.526 1.526 

Imobilizado 9.779.236 10.097.063 

Intangível 8.736 6.404 

Investimentos Permanentes 510 149 

TOTAL DO ATIVO 15.633.001 15.305.656 

 

 

  

PASSIVO 2020 2019 

PASSIVO CIRCULANTE 489.312 471.138 

Fornecedores 150.021 109.097 

Obrigações Sociais 182.780 203.597 

Obrigações Tributárias 15.631 13.563 

Empréstimos e Financiamentos 116.310 116.274 

Receitas Antecipadas 5.672 5.672 

Outras Obrigações 18.898 22.935 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 498.812 620.794 

Empréstimos e Financiamentos 408.062 524.372 

Receitas Antecipadas 90.749 96.422 

PATRIMONIO LÍQUIDO 14.644.877 14.213.724 

Patrimônio Social 8.703.348 8.193.685 

Ajuste de Avaliação Patrimonial 4.306.228 4.319.098 

Doações 711.844 711.843 

Fundo Patrimonial 492.304 492.304 

Superávit Acumulado 431.153 496.794 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO 15.633.001 15.305.656 
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DRE 2020 2019 

RECEITA OPERACIONAL 8.315.563 6.075.523 

Mensalidades 2.916.212 3.096.710 

Receitas Eventuais 1.055.402 1.732.992 

Receita de Núcleos Setoriais 373.001 907.507 

Receitas Utilização Imobilizado 241.112 338.314 

Receita Covid 2.872.264 - 

Receita Horas Voluntariado 633.572 - 

Receita Projeto Elevado 224.000,00 - 

CUSTOS OPERACIONAIS (1.220.277) (1.730.285) 

Núcleos Setoriais (302.022) (750.416) 

Serviços (918.255) (979.869) 

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO 7.095.286 4.345.238 

Despesas Operacionais (6.743.007) (4.069.091) 

Gerais e Administrativas (2.811.625) (3.709.475) 

Despesas Covid (2.897.206) - 

Despesas Horas Voluntariado (633.572) - 

Despesas Projeto Elevado Hans Dieter/Edgar Meister (250.000,00) - 

Outras Receitas 7.475 12.200 

Outras Despesas (158.079) (371.816) 

SUPERÁVIT ANTES RECEITAS/DESPESAS 
FINANCEIRAS 

352.279 276.147 

Despesas Financeiras (50.950) (38.126) 

Receitas Financeiras 129.824 258.773 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 431.153 496.794 

 

 

 
 


