RELATÓRIO DE GESTÃO 2017
A ACIJ
A Associação Empresarial de Joinville (ACIJ) é uma entidade que busca o
fortalecimento das empresas da região, visando o desenvolvimento da economia como
pilar para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da comunidade. 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.
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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 entidades mais representativas
e atuantes de Santa Catarina.
Por intermédio do Conselho das Entidades Patronais (Consep), órgão coordenador das
atividades pertinentes à categoria dos associados coletivos, atualmente, a entidade
representa 22 sindicatos da região. A Associação contempla ainda 25 núcleos de
atuação, e quatro grupos de Gestão Compartilhada expandindo sua representatividade
para todos os cantos do município.
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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.

MISSÃO
“Contribuir para o aumento da competitividade das empresas associadas; para a busca
da melhoria da qualidade de vida da comunidade; e na discussão das grandes causas
que possam impactar o ambiente de negócios e a segurança das instituições. ”
VISÃO
“Ser reconhecida entre os associados pela sua representatividade e pela qualidade dos
serviços prestados; e na comunidade, estado e país, pela contribuição no
encaminhamento de assuntos relevantes.”
PRÁTICAS E VALORES
- Representar e defender os interesses dos associados 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.
- Disseminar as melhores práticas de gestão e liderança e o desenvolvimento
sustentável e socialmente responsável.
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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.
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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, 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.
DIRETORIA
Mandato: junho de 2017 a junho de 2018
Presidente
MOACIR G. THOMAZI
Diretor Administrativo
Ivan Frederico Hudler
Diretor Financeiro
Marco Antonio Corsini
Diretora de Relacionamento com o Associado
Tina Marcato
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Vice-Presidentes
Alencar Guilherme Lehmkuhl
André Chedid Daher
Carlos Rodolfo Schneider
César Pereira Döhler
Evair Oenning
Heleny Mendonça Meister
Guilherme Fessel Bertani
João Joaquim Martinelli
Luis Felipe Berthi Abboud Dau
Luiz Tarquínio Sardinha Ferro
Marcelo Hack
Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves
Mario Cezar de Aguiar
Moacir Luiz Bogo
Ovandi Rosenstock
CONSELHO FISCAL
Mandato jun/2017 a jun/2018
Efetivos
Andréia Effting Rossi
Luiz Willibaldo Jung
Veríssimo da Cunha Batista
Suplentes
Jairo Alcir Círico
José Fernando Fix
Rolf Brietzig

PARTES INTERESSADAS
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 QUEM INTEGRA AS PARTES INTERESSADAS 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 AS PARTES INTERESSADAS
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.
Para atingir mais pessoas, a associação intensificou sua presença nas redes sociais,
principalmente no Facebook. Na página da ACIJ 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 critica da
Qualidade e reuniões com a Coordenação, Portal ACIJ e Relatório de Sustentabilidade
*Associados e Sociedade - Newsletter ACIJ, E-mail Marketing, Coluna ACIJ no jornal A
Notícia, 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
*Associados e Entidades Empresariais - envio de publicações, Portal ACIJ e Relatório
de Gestão
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*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 e
mobilidade. Considerado o mais importante pólo 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
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.
O princípio do Associativismo aponta a consideração de um propósito maior, visando a
união de empresas e empreendedores para a defesa de interesses comuns que
atendam o 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.
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O Relatório de Gestão é uma das formas encontradas pela ACIJ de prestar contas das
principais questões encaminhadas em cada período de gestão.
GESTÃO DE PESSOAS
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Em 2017, com o objetivo de melhorar ainda mais seu modelo de gestão, a Associação
Empresarial de Joinville vai participar do PDA – Programa de Desenvolvimento de
Associações Empresariais da Facisc – Federação das Associações Empresariais de
Santa Catarina.
O programa visa apoiar as Associações filiadas à Facisc no desenvolvimento ou
melhoria das práticas adotadas na Governança, Qualidade, Resultados e Inovação,
onde cada entidade interessada deverá apresentar projeto específico de
desenvolvimento.
Com duração de quatro meses, o PDA tem o apoio do AL-Invest 5.0, programa da
União Europeia com a América Latina, para redução da pobreza e o desenvolvimento
de empresas de micro e pequeno porte, com coordenação da Câmara de Indústria e
Comércio de Santa Cruz de La Sierra – Bolívia.
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. A
organização também aplica anualmente a Pesquisa de Satisfação do Colaborador,
através do RQ 0028, sendo um indicador de análise para alta direção e retorno de
feedback para os colaboradores.
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A pesquisa tem por objetivo conhecer a opinião do público interno em relação a
Treinamento e Desenvolvimento, Remuneração, Benefícios, Segurança e Condições de
Trabalho, Clareza e Comunicação Interna, Acesso e Comunicação com a ACIJ,
Credibilidade e Confiança na Gestão Executiva, Credibilidade e Confiança na sua
Coordenação, Orgulho do Trabalho e da ACIJ, Camaradagem no Ambiente de
Trabalho, Qualidade de Vida/Equilíbrio entre Vida Pessoal e Profissional e Opinião
sobre a atual diretoria. A Diretoria Executiva se pauta nos resultados desta pesquisa
para analisar, estudar e implementar melhorias.
RESPONSABILIDADE COM AS PESSOAS
A força de trabalho da Associação Empresarial de Joinville é composta por 29 pessoas,
responsáveis pela execução dos diferentes serviços oferecidos pela entidade. Deste
quadro, 11,11% são homens e 88,89% mulheres.
A associação tem 100% 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 4 estagiários.
Nº de colaboradores por área da empresa
Diretoria executiva e assessorias
Eventos
Mercado
Consultoria e Gestão Compartilhada
Administrativo / Financeiro / RH
Conselho das Entidades Patronais
Jucesc
Sindicatos
Núcleo Construção Civil
Total

2016
2
2
6
4
8
1
3
2
1
29

2017
3
7
5
7
2
3
2
29

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
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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, entre outros. Em
seguida, conheça os públicos atendidos e os valores investidos no período de janeiro a
dezembro de 2017.
Benefício
Auxílio-creche
Seguro de vida +
Auxílio Funeral
Vale-transporte
Vale-alimentação/refeição
Plano de saúde
Auxílio-Educação
(Pós- Graduação)
Total dos investimentos

Público atendido
2 colaboradores
27 colaboradores
7 colaboradores
27 colaboradores
Para todos os colaboradores e
dependentes
3 Colaboradores

Valor investido
R$ 1.891,50
R$ 5.959,74
R$ 8.631,85
R$ 69.362,60
R$ 108.165,80
R$ 2.622,79
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R$ 196.634,28

EDUCAÇÃO
O perfil da escolaridade dos colaboradores da ACIJ, é caracterizado por 82,60% 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 a 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.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A sustentabilidade da ACIJ também está diretamente ligada ao envolvimento do seu
público interno com os valores e causas da entidade. Para manter os colaboradores
engajados, a ACIJ realiza anualmente a Pesquisa de Satisfação de forma a ouvir e
entender o colaborador. Com os resultados, a Diretoria Executiva da Associação se
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mune de informações para analisar, estudar e implementar melhorias. O índice de
satisfação da última pesquisa foi de 80%.

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.
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.
» Acompanhamento do sistema de gerenciamento de demanda de energia (ANALO).
» Alteração de demanda contratada junto à CELESC.
» Construção de central de resíduos e descarte seletivo.

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
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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.
SESSÕES DE NEGÓCIOS
Realizada periodicamente, a sessão de negócios é um evento multissetorial organizado
com uma metodologia que permite que empresas conheçam e se apresentem a outras.
Cada empresa tem um tempo pré-determinado para fazer uma objetiva apresentação
dos seus produtos e serviços, podendo também distribuir cartões e materiais
promocionais. Em 2016 foram realizadas duas edições, e em 2017 uma.
Período
Número empresas participantes

2016
149

2017
97

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 o seu aperfeiçoamento
profissional e pessoal.
Período
Número cursos e palestras realizados
Número pessoas capacitadas

2016
86
2045

2017
74
1617

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.

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
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Período
Número de empresas exportadoras
Número de certificados emitidos

2016
107
5.258

2017
120
4.728

PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O Programa Eficiência Energética da ACIJ atua como ferramenta para a modernização
e promoção do uso eficiente da energia elétrica, melhoria da gestão de energia elétrica,
geração de economias sustentáveis e alívio de carga no sistema elétrico. Permite
ainda, por meio de medições e diagnósticos técnicos, avaliar como estão as condições
das instalações e equipamentos, onde estão as principais fontes de desperdícios de
energia na sua empresa e propor soluções. Desde a implantação do Programa – que
passa por reavaliação, já foram atendidas inúmeras empresas.
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$ 466
mil mensais. Ao todo são 110 empresas conveniadas, com um total de 10.696 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
Número de credenciados
Número de Cartões emitidos

2016
108
520
9.566

2017
110
496
10.696

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, acesso à internet estão à disposição dos
usuários que locam nossos espaços.

Associação Empresarial de Joinville
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Período
Salas locadas
Pessoas beneficiadas

2016
2350
65.803

2017
1970
51.939

LISTA DE ASSOCIADOS
14

Para facilitar a integração entre os associados, a ACIJ disponibiliza um documento a
relação de todas as empresas que participam da Associação, divididas por segmento. O
material contém informações como razão social, endereço, telefone, pessoa para
contato, ramo de atividade e segmento de mercado em que a empresa atua. Os nomes
e contatos também podem ser solicitados em formato de etiquetas.
Período
Número de empresas que utilizaram o serviço

2016
261

2017
179

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 logons instalados.
Período

2016

Associação Empresarial de Joinville
Av. Aluísio Pires Condeixa , 2550 – Saguaçu - Cep 89 221-750 - Joinville - SC
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2017

Número de logons instalados

419

386
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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
XML EMPRESARIAL

2016
262

2017
473

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 a SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado, e seu formato de armazenamento
automático atende à legislação e demanda um baixo investimento das empresas
associadas.
Período
Número de associados que utilizam

2016
7

INFORMAÇÕES SOBRE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS
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5

Atender bem o associado, com serviço de qualidade, é primordial à 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.

Produto/Serviço

Certificado de origem (Bianual)
SICAD (Bianual)
Capacitação
Empresarial
(média
anual)

Pesquisa de
Satisfação do Cliente
Dez /2016
9,70
8,88
9,40

Pesquisa de
Satisfação do Cliente
Dez/2017
9,45

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Para atender bem seus associados, a ACIJ assinou um convênio para a instalação de
um posto de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF), que implantou uma
agência na sede da associação para atendimento de pessoa jurídica. Desse modo, os
associados passaram a ter orientações técnicas sobre linhas de crédito e financiamento
com maior facilidade.
ESCRITÓRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
A ACIJ firmou convênio em julho de 2015 com a Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina (JUCESC) com o objetivo de aprimorar e melhorar o atendimento à
comunidade empresarial. 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.
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De concorrentes, os empresários passaram a se reconhecer como parceiros, que tem
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.
RESUMO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2017
O Setor de Consultoria conta com uma equipe de seis profissionais sendo uma
coordenadora, três consultores, uma analista (eventos) e um estagiário.
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Encerramos 2017 atendendo 25 Núcleos que somam 424 empresas, 22 Sindicatos que
juntos tem 3.304 associados, 4 grupos Gestão Compartilhada com 172 participantes e 2
Conselhos com 79 participantes.
Principais realizações:
NÚCLEOS
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 2017 tivemos 12 Núcleos inscritos que
agraciou com o prêmio “ouro” o núcleo de Escolas de Educação Profissional.
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Caderno Cases Prêmio Núcleo Referência: Registrar, catalogar e tornar acessíveis as
informações sobre as atividades dos Núcleos, confeccionamos e imprimimos 1000
exemplares de um catálogo com registro de todas as atividades dos Núcleos que se
inscreveram no Prêmio Núcleo Referência edição 2017.
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Integração Conselho dos Núcleos: Porque empresas e processos são construídos por
pessoas, o Conselho dos Núcleos promoveu um encontro com atividades voltadas ao
desenvolvimento pessoal dos integrantes do Conselho dos Núcleos. Estar em harmonia
consigo foi o eixo do encontro que aconteceu em Campo Alegre.
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TAC – Treinamento Avançado para Consultores: Estar capacitado e conhecer
profundamente as técnicas para conduzir os Núcleos aos resultados almejados é o
objetivo do treinamento que todos os consultores do sistema FACISC são submetidos.
Em agosto as consultoras Leticia e Fernanda participaram do TAC onde receberam
também treinamento para inscrição dos seus núcleos no Al Invest.
19

AL-INVEST 5.0: Os Núcleos Jurídico, Mulheres Empreendedoras, Construção Civil, e
Empresas Contábeis tiveram seus projetos AL-INVEST aprovados e receberam
recursos financeiros para execução de algumas atividades descritas no seu
planejamento. O AL-INVEST é um dos projetos de cooperação internacional mais
importantes da Comissão Europeia na América Latina. A Câmara de Indústria,
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Comércio, Serviços e Turismo de Santa Cruz, da Bolívia (CAINCO) é a Entidade
executora do Projeto na América Latina.

Ação Social: Responsabilidade com o desenvolvimento da comunidade na qual estamos
inseridos é o que norteia o conjunto de atividades desenvolvidas pelos Núcleos na
Escola Municipal Amador Aguiar situada no Bairro Ulysses Guimarães. Cidadania,
empreendedorismo, educação como base para a construção de um futuro promissor
esteve na pauta das atividades realizadas entre os alunos ao longo de 2017;

Presença Diretoria: Demandas apresentadas pelos núcleos e que implicavam num
posicionamento da entidade teve a presença do Diretor Executivo. Destacamos as
reuniões de Empresas Contábeis, Segurança e Saúde no Trabalho, Construção Civil.
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Concessionarias, Gestão Compartilhada Leste. Tal prática reforça o respeito da
instituição frente às necessidades dos seus associados.
Dia do Nucleado:
Com o objetivo gerar negócios, integração entre núcleos,
capacitação, networking, fidelização de associados e prospecção de novos nucleados,
realizamos o Dia do Nucleado. Um dia todo voltado ao ASSOCIATIVISMO e ao
EMPREENDEDORISMO. Para viabilizar o evento a Diretoria da ACIJ aprovou recurso
de R$ 10.000,00.
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Ao longo de 2017, o Setor de Consultoria realizou, somente com os Núcleos, 57
eventos que beneficiaram 9.615 pessoas, entre os quais destacamos:
5ª Conferencia Meio Ambiente (Núcleo Meio Ambiente)
1º Encontro de Brigadas de Emergência - Combiville (Núcleo SST – Segurança e Saúde
no Trabalho)
7º Meeting Negócios Internacionais (Núcleo de Negócios Internacionais)
Mega Feirão Concessionárias (Núcleo Concessionárias)
Missão Empresarial à Uniamerica (Núcleo Educação Superior)
Workshop Programa de Operador Econômico Autorizado - OEA (Núcleo Negócios
Internacionais)
22º Painel Mulheres Empreendedoras (Núcleo Mulheres Empreendedoras)
6º Painel Cases de Gestão (Núcleo Gestão Empresarial)
4º Seminário Catarinense do Mercado Contábil (Núcleo Empresas Contábeis)
3º Simpósio da Qualidade (Núcleo da Qualidade)
1º Seminário Ergonomia (Núcleo SST)
6º Workshop Licenciamento Ambiental (Núcleo Meio Ambiente)
III Simpósio de Liderança (Núcleo Jovens Empreendedores)
6º Simpósio do Mercado Imobiliário de Santa Catarina (Núcleo de Imobiliária)
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Institucionalmente os Núcleos atuaram:
Núcleo de Negócios Internacionais: Intervenção Núcleo de Negócios Internacionais
junto à ANVISA em Brasilia DF articulando a para vinda novo Fiscal para Joinville a fim
de agilizar os processos de exportação;
Núcleo Construção Civil: A Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades
informaram que passariam a exigir novas regras para financiamento habitacional no
programa Minha Casa Minha Vida – MCMV. As mudanças afetariam o setor da
Construção Civil. O Núcleo esteve em Brasília DF num encontro com o ministro Bruno
Araújo, na época, que solicitou que fosse criado um grupo de estudos, do qual faz parte
um dos associados ao núcleo da ACIJ. Esse grupo se reuniu em quatro ocasiões em
Brasília para criar em conjunto uma forma de solucionar esse problema.
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Núcleo Jovens Empreendedores: Despertar, estimular e orientar o desenvolvimento do
espírito empreendedor e da cultura associativista junto dos estudantes de ensino médio
e criar uma geração consciente, pró-ativa e capacitada para transformar o cenário
socioeconômico, são alguns dos objetivos do Programa Geração Empreendedora que o
Núcleo de Jovens Empreendedores atuou atendendo 70 jovens.
Núcleo Mulheres Empreendedoras: Reconhecimento à Presidente do Núcleo Sra. Tânia
R. Giesel Carneiro Lins, na Reunião das Diretoras do Conselho Estadual da Mulher
Empresária (CEME), em 29/09/2017 como destaque pela atuação e fomento ao
empreendedorismo feminino.

Conectividade e Geração de Negócios entre os Núcleos
Integração Final de Ano (Concessionárias X Mulheres): durante o evento ambos
presidentes estreitaram contato e realizarão em 2018 evento na Concessionária
direcionado à mulher moderna e empreendedora.
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Dia do Nucleado: O evento proporcionou a integração entre os participantes e a palestra
de Vendas e MKT "Neuro Inovação” fomentou a criação de uma imobiliária virtual entre
os integrantes do núcleo;

GESTÃO COMPARTILHADA
Mudança do coordenador do Programa Gestão Compartilhada:
assumiu a coordenação geral do Programa Gestão Compartilhada;

Sr. Marcelo Hack

Gestão Compartilhada Sul: Acompanhamento das discussões e definições referentes ao
macrozoneamento (plano diretor) da cidade, com foco na área de transição (ART-1 Sul)
zona de transição rural para industrial; Ações junto a empresa Auto Pista Litoral Sul
referente a abertura e conclusão das marginais ao longo da BR-101 com o objetivo de
melhorar o tráfego na região e ordenar o trânsito local frente ao alto fluxo da Rodovia.
Gestão Compartilhada Norte: A duplicação do Eixo Industrial Norte contemplando as
rodovias Hans Dieter Schmidt e Edgar Nelson Meister, em um trecho de 5,5 quilômetros
é outra obra requisitada pelos empresários dessa localidade. O trecho é um dos
grandes gargalos de trânsito em Joinville, com tráfego intenso de caminhões, carros,
ônibus, motocicletas, ciclistas e pedestres justamente por estar situado no Distrito
Industrial e dar acesso às universidades, ao aeroporto e à BR-101.

Gestão Compartilhada Leste: Trabalha junto à Cia. Águas de Joinville, para expansão
da rede de esgoto sanitário do Jardim Paraíso para a rua Dorothóvio do Nascimento e
adjacências. A adequação dos Anexos IX e XI da LOT para a enquadramento da região
como área urbana está sendo conduzida junto ao Conselho da cidade e à Câmara de
Vereadores;
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CONSEP
Processos Eleitorais: Os processos eleitorais dos Sindicatos para os quais prestamos
serviço de secretaria estão rigorosamente em dia, bem como o registro em todos os
órgãos competentes como FIESC e Ministério do Trabalho.
Eventos Gestão Sindical: Ao longo do ano o CONSEP em parceria com a FIESC
promoveu eventos com assuntos de interesse da classe sindical como Reforma
Trabalhista e seus impactos, E social, novo cenário e a sustentabilidade dos Sindicatos,
Industria 4.0, entre outros.

Parceria IEL e SEBRAE Nacional: Com o objetivo capacitar empresas de micro e
pequeno porte em cursos destinados a melhoria na gestão e fortalecer as entidades
ligadas à FIESC. Com a parceria o Sindirepa e o Simpesc ofertaram aos seus
associados treinamento com subsídio de até 70%.
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Site ACIJ: Reestruturação do site da ACIJ contempla espaço exclusivo para os
Sindicatos filiados ao CONSEP trazendo informações sobre cada Sindicato, histórico,
objetivo, diretoria e ainda publicação das Convenções Coletivas vigentes.
Ampliação do número de Sindicatos: com a adesão do SEPIJ – Sindicato das Empresas
de Processamento de Dados e Informática de Joinville e do SINCANORTE – Sindicato
do Comércio Atacadista do Norte Catarinense ao CONSEP, passamos a atender vinte e
dois sindicatos.
Cartilha da Reforma Trabalhista: Atendendo demanda dos sindicatos integrantes do
CONSEP a FIESC confeccionou uma CARTILHA com esclarecimentos sobre as
mudanças na Legislação Trabalhista e as novas possibilidades nas relações de trabalho
entre empregado e empregador para ser distribuído para os trabalhadores das
empresas vinculadas aos Sindicatos.
PEG – Programa de Excelência em Gestão Sindical: Sete sindicatos participam no
programa que tem como objetivo promover a competitividade das organizações que
atuam em Santa Catarina, através da disseminação e orientação da aplicação do
modelo e ferramentas para a excelência da gestão do Movimento Catarinense pela
Excelência. Dos sindicatos que secretariamos inscritos no PEG, todos melhoraram a
pontuação: Sindipan de 29,53 para 43,12; Sindirepa de 38,85 para 62,00 e Sigraf de
34,6 pontos para 56,12 do total de 100 pontos máximos.

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

25

Missão Empresarial: Visita da diretoria e empresas associadas ao SINDIPAN à Feira
Nacional FIPAN em São Paulo. Evento anual organizado pela ABIP – Associação
Brasileira da Indústria da Panificação.
Acompanhamento das Negociações Coletivas e distribuição das guias de contribuição
assistenciais das Convenções que a mencionam.
INDICADORES
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2.1) NUCLEOS:
Indicadores
Número de Empresas/ Núcleo
Satisfação do Cliente
Quantidade de Núcleos
Reuniões
Total de Empresas Participantes

Meta apurada
16
88%
25
500
424

2.2) GESTÃO COMPARTILHADA
Indicadores
Quantidade de Grupos
Reuniões
Total de Empresas Participantes
Total de participantes

Meta apurada
04
44
172
340
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2.3) CONSEP

IQF

Indicadores
Serviços Jurídicos

Meta apurada
84,44

Serviços Contábeis

86,67

Satisfação do Cliente

89,89

REPRESENTATIVIDADE
As ações de representação estão no DNA da ACIJ. A Casa trabalha para a melhoria do
ambiente de negócios, visando a maior competitividade empresarial e a melhor
qualidade de vida da população de Joinville.
Um claro exemplo disso é o Grupo de Trabalho Voe por Joinville, que reúne Infraero,
Poder Público, entidades empresariais e do trade turístico, com o objetivo de ampliar a
oferta de voos e de assentos, para melhorar a frequência no aeroporto de Joinville.
Mantem-se itens como a defesa pela melhoria da segurança pública, o ordenamento
territorial urbano (LOT) e a luta pela duplicação de vias importantes como a Avenida
Santos Dumont e a Hans Dieter Schmidt/Edgard Meister são alguns destaques da
última gestão.
A gestão também esteve presente nas discussões municipais e com o governador do
estado sobre segurança pública, teve forte atuação na defesa dos Bombeiros
Voluntários de Joinville e cobrou mais investimentos em infraestrutura.
Uma participação relevante da Associação está no Conselho das Entidades
Empresariais que agrega as quatro entidades representativas da cidade: ACIJ,
Ajorpeme - Associação de Joinville e Região da Pequena e Microempresa, ACOMAC Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção e CDL – Câmara de
Dirigentes Lojistas. Mensalmente, as entidades se reúnem para tratar de assuntos de
comum interesse para o desenvolvimento do município. Juntas, as entidades são
atuantes e fortes quando há solicitação de pleito e reivindicação junto às esferas
federais, estaduais e municipais.
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PARTICIPAÇÃO E POSICIONAMENTO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
As bandeiras da ACIJ não impactam apenas as necessidades da classe empresarial. A
associação também defende interesses da comunidade, impactando, direta e
indiretamente, na economia e na geração de negócios em toda a região. Entre os
principais temas e pleitos defendidos pela entidade, destacam-se: investimentos em
infraestrutura, sistema viário, iluminação pública, licenciamento ambiental, segurança
pública e melhorias para o aeroporto de Joinville.
BANDEIRAS ACIJ
Segurança Pública
- Instalação de 400 Câmeras de Monitoramento – solicitar a instalação da metade
restante
- Ampliação do Efetivo – pleitear que parte significativa dos treinandos seja destinada
para Joinville
- Reforço ao pleito dos Núcleos de Educação (para que guarda municipal monitore as
escolas) e Núcleo de supermercados (investigação/punição e maior efetivo diante do
número de assaltos aos estabelecimentos).
Saúde
- Acompanhamento da gestão do Hospital Municipal São José e ações da Secretaria de
Saúde do Município.
- Projeto para construção do hospital regional na Zona Sul
Educação
- Construção do Campus da UFSC ou outra solução definitiva
Mobilidade Urbana
- Acompanhamento das obras da Santos Dumont e da licitação da SC 108 (Hans Dieter
Schmidt e Edgard Meister)
- Novo acesso para Joinville: Verificação dos status dos projetos da Almirante Jaceguay
e Ottokar Doerffel
- Duplicação da Rua Dona Francisca
Meio Ambiente
- Situação Baía da Babitonga
- ACP Reserva de Fauna AMUNESC
- Projeto Babitonga Ativa (Recursos Norsul)
- Desenvolvimento Econômico Sustentável - SC Babitonga
- ACP Anuência IBAMA
- Licenciamento Ambiental (PL’s em trâmite – acompanhamento)
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Ambiente de Negócios
- Status do Comitê de Desburocratização do Município
- Terceirização (PL aprovado abr/2017)
- Modernização da Legislação Trabalhista
- Reforma Tributária
Infraestrutura e Logística
- Pleito para projeto de futuro da BR-101
- Acompanhamento das medidas paliativas da BR-280
- Abertura Canal do Linguado
A ACIJ ainda participa de conselhos municipais e estaduais, além de câmaras, comitês,
instituto, secretaria e federação. Desta forma, a Associação possui representantes nos
órgãos abaixo relacionados.
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REPRESENTAÇÃO ACIJ:
Conselho das Entidades Empresariais
Conselho da Cidade
Conselho da Cidade (GT 1 - Câmara Comunitária e Promoção Econômica)
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
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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 - PróEmpresa (SIDE)
Conselho Municipal da Juventude
Comitê de Desburocratização Permanente
Conselho Municipal de Segurança - Comitê Temático de Segurança - ADR
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
Comitê de Implantação do Centro de Inovação
Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC
Conselho de Desenvolvimento Regional da região de abrangência - ADR
Conselho Municipal da Cidadania e Defesa do Consumidor (PROCON)
Comissão Aeroporto
Conselho Municipal do Trabalho e Emprego
Além do Planejamento Estratégico, a ACIJ conta com outras ferramentas para que sua
gestão possa ser mais eficiente econômica, financeira e operacionalmente. Há mais de
dez anos, a associação é reconhecida pela certificação NBR ISO 9001, que ratifica o
seu sistema de qualidade por meio de um Comitê. Para assegurar a qualidade dos
serviços oferecidos aos seus associados, o Comitê tem mapeados e formalizados todos
os processos da organização, além de realizar reuniões frequentes de análise crítica de
seus indicadores. Nestas ocasiões, o objetivo é avaliar e executar ações por área a fim
de alcançar as metas estabelecidas.
Desde 2012, a ACIJ reforça o seu compromisso por uma gestão profissional com a
aplicação do Modelo de Excelência em Gestão desenvolvido pela Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ). A metodologia propõe uma visão sistêmica de gestão
organizacional baseada em onze fundamentos para uma boa administração:
1. Pensamento sistêmico;
2. Aprendizado organizacional;
3. Cultura de inovação;
4. Liderança e constância de propósitos;
5. Orientação por processos e informações;
6. Visão de futuro;
7. Geração de valor;
8. Valorização de pessoas;
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9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado;
10. Desenvolvimento de parcerias;
11. Responsabilidade social.
A aplicação destes parâmetros vem ampliando a abordagem dos fatores de sucesso de
uma organização, como a compreensão do seu ambiente de atuação e a capacidade de
atender continuamente às necessidades e expectativas dos seus associados.
Como já mencionado, a ACIJ lançou o seu Código de Ética, como documento também
orientador de gestão, com objetivo de fixar normas e regular o comportamento de
colaboradores, associados, fornecedores e parceiros. Produzido em um longo e
exigente processo, o guia discorre acerca da preocupação da associação com a
qualidade das relações, através de direcionadores éticos, claros e transparentes,
reforçando o compromisso na defesa dos interesses dos seus associados, na atuação
pela legalidade, correção, bom senso e pela justiça.
Além do código, a casa conta também com um Comitê de Ética, composto por Tina
Marcato, diretora de relacionamento com o associado, Carla Pinheiro, presidente do
conselho dos núcleos, e Juliana Silva, assessora jurídica. O grupo teve como papel
principal buscar a visão mais próxima possível do perfil associativo da ACIJ, enfatizando
o modo de conduta daqueles que pretendem participar do cotidiano empresarial da
associação.
Avaliação de desempenho da gestão
O desempenho e o direcionamento da organização são avaliados em reuniões
semanais pela gestão administrativa da ACIJ, formado pelo Presidente, Diretor
Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Relacionamento com o Associado da
ACIJ. Os Conselhos monitoram os planos de ação de curto e médio prazo para analisar
se os recursos são devidamente adequados para assegurar a implementação desses
planos e pertinência das prioridades estratégicas com as mudanças nos ambientes
interno e externo da entidade. Sendo assim, a pauta principal da ACIJ é formada por
temas como infraestrutura, educação, plano diretor, Conselho da Cidade,
competitividade da indústria, meio ambiente, segurança pública e saúde.
De forma geral, o modelo de gestão praticado pela ACIJ procura conhecer, entender e
satisfazer as necessidades e expectativas dos associados e da comunidade que
representa e com a qual interage, reconhecendo e exercendo a sua responsabilidade
social. Em seguida, são apresentados quatro capítulos com indicadores de
Responsabilidade Econômica, Responsabilidade com as Pessoas, Responsabilidade
Ambiental e Responsabilidade com a Sociedade.
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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

6.214.202,49

6.107.403,71
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BALANÇO PATRIMONIAL
Associação Empresarial de Joinville. Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em
31 de dezembro (em reais).
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA GERAL
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
APLICACOES FINANCEIRAS
TAXAS A RECEBER
VALORES A RECEBER
(-) PROVISÃO P/CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA
OUTROS CREDITOS
CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTO A TERCEIROS
CREDITOS DE FUNCIONARIOS
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
ATIVO NAO-CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITOS JUDICIAIS
IMOBILIZADO
IMOVEIS
INFORMATICA
OUTROS IMOBILIZADOS
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
INTANGIVEL
BENS INTANGIVEIS
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
TOTAL DO ATIVO

2016
2.109.166,60
1.722.683,17
2.975,69
392.896,66
1.326.810,82
254.129,53
659.020,12
-404.890,59
129.864,94
67.409,36
3.704,20
58.751,38
2.488,96
2.488,96
10.020.607,93
5.505,44
5.505,44
10.007.954,60
11.504.722,09
142.540,83
710.635,45
-2.349.943,77
7.147,89
47.782,73
-40.634,84
12.129.774,53
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2017
3.157.528,49
2.954.729,73
837,59
86.302,11
2.867.590,03
132.985,77
176.189,23
-43.203,46
67.513,62
4.847,79
13.714,32
48.951,51
2.299,37
2.299,37
10.213.843,94
5.505,44
5.505,44
10.197.153,57
11.504.722,09
257.846,49
1.055.185,04
-2.620.600,05
11.184,93
53.688,19
-42.503,26
13.371.372,43
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PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DUPLICATAS A PAGAR
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS
OBRIGAÇÕES FISCAIS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
OUTRAS OBRIGACOES
CONTAS A PAGAR
RECEITAS ANTECIPADAS
PROVISOES
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OUTRAS OBRIGACOES
CONTAS A PAGAR
RECEITAS ANTECIPADAS
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMONIO SOCIAL
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO

2016
611.226,07
107.722,26
107.722,26
191.640,94
87.205,31
104.435,63
311.862,87
144.415,33
0,00
167.447,54
49.590,12
49.590,12
49.590,12
0,00
11.468.958,34
11.468.958,34
11.468.958,34
12.129.774,53

2017
565.162,39
236.866,21
236.866,21
164.690,35
65.968,80
98.721,55
163.605,83
22.309,62
5.671,84
135.624,37
107.764,94
107.764,94
0,00
107.764,94
12.698.445,10
12.698.445,10
12.698.445,10
13.371.372,43
34

DRE
RECEITA DE SERVIÇOS E BENS
RECEITAS OPERACIONAIS
OUTROS RECURSOS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
IMPOSTOS E TAXAS
TELEFONE/ÁGUA/ENERGIA
ELÉTRICA/SEGUROS/CORREIOS/TRANSPORTES
MANUTENÇÃO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
DESPESAS NÚCLEOS
OUTRAS DESPESAS (BENEFICIOS, LIMPEZA,
SEGURANÇA, CONSULTORIAS, ETC)
RESULTADO FINANCEIRO
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
(=) SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO

2016
6.101.340,31
5.894.251,70
207.088,61
-5.437.050,42
-1.260.379,02
-451.051,22
-23.825,73

2017
5.914.098,43
5.609.127,95
304.970,48
-4.841.643,48
-1.134.330,62
-439.079,09
-16.933,23

-203.602,17
-222.822,65
-279.219,40
-743.659,52

-173.698,70
-199.239,22
-272.947,60
-669.194,48

-2.252.490,71
67.090,72
112.862,18
-45.771,46
731.380,61

-1.936.220,54
157.517,31
193.305,28
-35.787,97
1.229.972,26
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