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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LEMBRANÇA 
EGGON JOÃO DA SILVA 

As páginas deste Balanço Social reúnem os projetos, be-
nefícios do associativismo, os registros do envolvimen-
to da entidade com a comunidade e a demonstração 
contábil da ACIJS. 

A narrativa está de acordo com as três diretrizes estra-
tégicas: Associativismo, Representatividade e Susten-
tabilidade, conforme ilustrado no Mapa Estratégico, no 
final deste Balanço Social.

Mantendo seu posicionamento político, mas não parti-
dário, a ACIJS busca contribuir para que Jaraguá do Sul e 
a região do Vale do Itapocu preservem sua característi-
ca mais evidente: a de ser uma comunidade voltada ao 
trabalho e à preservação de valores, importantes requi-
sitos para a construção do futuro.

“Quando faltam máquinas, você as pode com-
prar; se não tiver dinheiro, pode pegar empres-
tado; mas homens você não pode comprar ou 
pedir emprestado, e homens motivados são a 
base do êxito”.

Eggon João da Silva, um dos fundadores da multinacional WEG.
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PERFIL DO SISTEMA 

A CACB é responsável na esfera federal por acompa-
nhar o ambiente empresarial nacional e atuar como 
entidade maior na defesa dos interesses do seg-
mento, elaborando projetos nacionais e na capta-
ção de recursos, na gestão estratégica dos projetos 
e serviços do sistema, e identificando experiências  
bem-sucedidas nas federações e entidades empresa-
riais locais, disseminando as boas práticas de gestão.  
É formada por 27 federações, representantes de cada 
um dos estados, e estas agregam 2.300 associações 
comerciais e empresariais que associam por adesão 
voluntária mais de dois milhões de empresários em 
todo o país, pessoas jurídicas e físicas, de todos os 
setores da economia.

Como uma das principais entidades repre-
sentativas da classe empresarial do Esta-
do, a ACIJS é reconhecida por sua atuação  
voltada à melhoria da gestão, ao empreen-
dedorismo e na reivindicação de projetos de 
causa comunitária, que beneficiam não só 
os empresários locais, mas também toda a 
sociedade.

> CACB – Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil

> ACIJS - Associação Empresarial 
de Jaraguá do Sul

A FACISC é a entidade que congrega o empresariado 
catarinense, se constituindo na maior representati-
vidade do setor produtivo por meio da participação 
voluntária de seus dirigentes. Integra atualmente 
146 associações empresariais, totalizando cerca de 
34 mil empresas de diversos segmentos de negócios.

> FACISC - Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina



Nessa diretriz, visa-se estimular a cultura associati-
vista pelos programas Cultura da Inovação, Melhoria 
dos Negócios, Eventos, Núcleos Setoriais e Soluções 
Empresariais.

Visando fomentar as micro e pequenas empresas 
para que elas sejam mais produtivas e mais compe-
titivas não só no mercado local, mas em escala esta-
dual e nacional, em 2014, por intermédio da ACIJS, a 
Fundação CERTI assumiu o projeto do Centro de Ino-
vação de Jaraguá do Sul. Com a participação do poder 
público municipal, foi solicitado junto a Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento Econômico, recursos para 
as obras. O empreendimento está localizado em uma 
área de geração de conhecimento que vai auxiliar no 
desenvolvimento de novos negócios.

Centro de Inovação / DIRETRIZES

ASSOCIATIVISMO

CULTURA DA INOVAÇÃO

Moacyr Sens, Vice-Presidente de Desenvolvimento Empresarial, 
ao lado da maquete do Centro de Inovação.

Visita ao Centro de Inovação em 2015.
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Visita às obras do Centro de Inovação em 2015.



A ACIJS preocupada com o desenvolvimento econômico 
e social do município, elaborou um projeto denominado 
“Programa Jaraguá de Inovação”, prevendo o envolvimen-
to das esferas governamental, associativista, acadêmica 
e classe empresarial, buscando ser referência nacional 
de inovação aplicada à economia industrial. Entre os 
principais objetivos do projeto, estão a conclusão da 
construção do Centro de Inovação; a aprovação da Lei 
Municipal da Inovação; a criação do Fundo Municipal da 
Inovação; e a educação e motivação pela inovação com 
empreendedorismo.

Programa Jaraguá de Inovação /  

Assinatura com a Prefeitura Municipal do Programa Jaraguá de Inovação.

Reunião do Programa Jaraguá de Inovação, iniciado em 2015.
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Para melhor atender os trabalhadores e trabalhado-
ras do comércio, a ACIJS em parceria com a Câmara 
de Dirigentes Lojistas - CDL, e a Secretaria Municipal 
de Educação, acordaram em criar um novo Centro de 
Educação Infantil na área central da cidade. O objeti-
vo é trabalhar com um horário de atendimento esten-
dido para que os pais que estão no setor do comércio 
possam ter mais tranquilidade e menos preocupação 
em relação à educação das crianças.

Também em parceria com a CDL, a ACIJS debateu junto ao poder 
público municipal quanto à vinda de feiras de outros estados para 
o livre comércio em Jaraguá do Sul e microrregião, prejudicando  
o comércio local. A discussão estendeu-se para os municípios do  
Vale do Itapocu e tomou proporções de nível estadual, 
 envolvendo a Federação Catarinense de Dirigentes Lojistas – FCDL,  
Federação Catarinense dos Municípios – FECAM e a Assembleia  
Legislativa. No segundo semestre de 2015, o Governador Raimundo 
Colombo anunciou o decreto nº 366 de 10 de setembro de 2015, 
estabelecendo regras para a realização de feiras itinerantes em 
Santa Catarina.

Ampliação do Horário de Atendimento dos 
Centros de Educação Infantil /

Regulamentação sobre a Instalação de Feiras 
Itinerantes no Município /

MELHORIA DOS NEGÓCIOS

Reunião sobre a ampliação do horário de atendimento dos Centros de 
Educação Infantil em 2014.

Reunião realizada em 2014 dando início a discussão das Feiras Itinerantes no município.

Quatro empresas associadas da ACIJS estão inseridas no comércio internacional. Elas fi-
caram entre as 50 micro e pequenas empresas selecionadas para participar do ExportaSC, 
iniciativa do Sebrae-SC. O programa estabelece o negócio dos proprietários nos Estados  
Unidos com todo o apoio e suporte em um programa de incubação que inclui a capacita-
ção de empreendedores, visitas técnicas, suporte administrativo, jurídico, fiscal, marketing, 
comercialização, operação e logística.

Exporta SC /
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EVENTOS REALIZADOS X PARTICIPANTES

11.489

191

2014 2015

165

15.294

EVENTOS PESSOAS

No atual contexto de mercado, cada vez mais pessoas e 
empresas buscam não somente por produtos e serviços, 
mas principalmente por experiências profissionais e co-
nhecimento empreendedor. Pensando nisso, a ACIJS se 
reposiciona no mercado, produzindo eventos com con-
teúdo qualificado, proporcionando experiências únicas 
trazidas por grandes nomes do empresariado brasileiro. 

Entre 2014 e 2015, foram realizados 356 eventos envol-
vendo 26.793 pessoas, conforme pode ser visto no grá-
fico ao lado:

Na procura de engrandecer Jaraguá do Sul e torná-la um 
polo de grandes eventos, a ACIJS trouxe grandes nomes 
do cenário nacional para palestrar aos empresários e 
gestores da região. Maílson da Nóbrega (Ex-Ministro da 
Fazenda) e Armínio Fraga (Ex-Presidente do Banco Cen-
tral) se fizeram presente em duas edições do Encontro 
Empresarial, falando sobre as “Perspectivas da Econo-
mia no Brasil” e “Uma nova visão da Economia Brasilei-
ra”, respectivamente.

Mário Sérgio Cortella (Filósofo e Escritor) foi outro nome 
que passou pela ACIJS, discutindo durante o 6º Encon-
tro de Ideias o tema “Cenários Turbulentos, Mudanças  

Velozes”. Eduardo Tracanella (Superintendente de Marke-
ting Institucional do Itaú) e Maria Lúcia Antônio (Gerente 
de Publicidade da Fiat) apresentaram os cases de suas 
marcas durante o Encontro com Marcas de Sucesso. 

A 7ª reunião do Conselho Consultivo do WTC também 
teve a participação da ACIJS, tratando sobre o tema “Ex-
pansão Internacional como Estratégia de Crescimento”, 
com Ozires Silva (Presidente do Conselho do World Tra-
de Center São Paulo).

Esses grandes eventos tiveram a participação de 1.944 
pessoas, entre eles estão empresários, gestores, forma-
dores de opinião, estudantes e comunidade em geral.

Eventos Estratégicos /

EVENTOS

Armínio Fraga, durante o 59º Encontro Empresarial em 2015. Paulo Mattos, Mário Sérgio Cortella, Paulo Chiodini e Anselmo Ramos  
durante o 6º Encontro de Ideias.



A cada 15 dias, a Reunião da Direto-
ria da ACIJS delibera sobre os pro-
cessos que envolvem a entidade  
em todas as esferas da sociedade.  
Essas reuniões são fundamentais  
para que o Presidente e os Vice-Pre-
sidentes se atualizem também sobre 
os projetos, pontos de melhorias 
para os associados, definam as pau-
tas das plenárias seguintes e se posi-
cionem frente as decisões políticas e 
econômicas. 

Reunião Diretoria /

Eduardo Tracanella, Cledorvino Belini e Maria Lucia Antônio durante o Encontro com Marcas de Sucesso em 2015.

Encontro do WTC em Jaraguá do Sul com a presença de Ozires Silva em 2015.

Realizadas periodicamente, as reuniões definem pleitos e atualizam os Vice-Presidentes 
sobre os projetos da entidade.
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As plenárias cumprem seu papel de oportunizar o de-
bate, permitindo que o associado conheça o pensa-
mento da entidade e participe com suas opiniões em 
relação aos temas propostos, ao mesmo tempo em 
que assuntos de interesse geral podem ser apresen-
tados por qualquer participante. Também é o momen-
to para o empresário ampliar sua rede de contatos 
e manter um vínculo mais próximo com a entidade, 
oportunizando acesso à programação de cursos, 
eventos e soluções colocadas à disposição de quem 
estiver interessado. 

A plenária semanal ocorre sempre às segundas-feiras, 
a partir das 18h, e é aberta aos associados da ACIJS e 
ao público em geral. Entre 2014 e 2015, foram realiza-
das 86 reuniões, alcançando um público de 5.289 par-
ticipantes, destacando os seguintes temas: Inovação, 
Melhoria de Gestão, Infraestrutura e Mobilidade, Edu-
cação, Saúde, Saneamento, Economia, Gestão Pública 
e Projetos Sociais. 

Grandes nomes do mundo empresarial e político já 
passaram pelas reuniões semanais, entre eles Sandra 
Guerra (Presidente do Conselho de Administração do 
IBGC) e Antônio Kandir (Ex-Ministro do Planejamento 
e Orçamento do Governo FHC).

Reuniões Plenárias /

Também em 2015, plenária com Sandra Guerra, Presidente do Conselho de Administração do IBGC.

As Reuniões Plenárias acontecem todas as segundas-feiras com início às 18h.
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Buscando apresentar a estrutura de funcionamento 
da ACIJS, serviços e soluções aos associados, o Café 
e Negócios também promove a aproximação entre 
empresários de diferentes segmentos, estimulando a 
ampliação de network, a troca de informações, a di-
vulgação das empresas e seus produtos e, por fim, a 
geração de negócios. Nesta gestão, foram 149 empre-
sas participantes.

Café e Negócios  /

Plenária com a presença do Ex-Ministro do Planejamento e Orçamento do Governo FHC, 
Antônio Kandir, realizada em 2015.

Empresários de diferentes segmentos ampliam sua rede de contatos  
através do networking no Café e Negócios.



14 Balanço Social 2014 - 2015 | ACIJS

Com o objetivo de disseminar informações a todos os públicos sobre assuntos do meio empresarial, mas com refle-
xos a outras áreas, mensalmente a ACIJS proporciona aos associados e à comunidade uma palestra gratuita. Entre 
2014 e 2015, 2.623 pessoas prestigiaram as palestras, que abordaram temas como a Melhoria de Gestão, Liderança, 
Empregabilidade, Tecnologia e Marketing.

O Núcleo de Concessionárias de Veículos realizou 
a venda de 91 carros e mais de 950 atendimentos  
durante a 7ª edição do Power Feirão, um megaevento 
que ofereceu mais de 2.500 veículos novos e semino-
vos com grandes descontos para a comunidade de  
Jaraguá do Sul. A conclusão deste evento resultou em 
um faturamento de mais de R$ 4,5 milhões para as 
empresas participantes.

//POWER FEIRÃO

Palestra Gratuita /

Geração de Negócios /

O Núcleo de Gastronomia representou Jaraguá do Sul 
no Festival Brasil Sabor. Foram mais de 5 mil pratos 
especiais comercializados, com descontos de 30% ou 
50%. A estratégia rendeu frutos para diversos esta-
belecimentos, tanto pela conquista de novos clientes 
como pelo grande movimento registrado, resultando 
em um faturamento de quase R$ 86 mil para as em-
presas participantes.

//FESTIVAL BRASIL SABOR 

As palestras gratuitas visam apresentar à comunidade conteúdo qualificado nas mais diversas áreas de interesse.

A 7ª Edição do Power Feirão em 2015 trouxe um grande incremento nos 
negócios das empresas participantes.

Foram mais de 5 mil pratos vendidos pelo Núcleo de Gastronomia duran-
te o período do Festival Brasil Sabor em 2015.



Núcleo de Segurança e Saúde no Tra-
balho. As duas edições do evento reuni-
ram membros no núcleo e profissionais de 
empresas, buscando sensibilizar o público 
sobre o papel da CIPA na prevenção de 
acidentes de trabalho e de como organizar 
e implementar ações educativas de Segu-
rança e Saúde do Trabalho através da CIPA.

Núcleo de Transportadoras. Neste evento, o 
objetivo do painel era apresentar o atual cenário 
do transporte brasileiro e indagar sobre os riscos 
e obrigações nos processos entre as transportado-
ras e clientes, traçando um panorama dos trans-
portes no Brasil.

Núcleo de Inovação e Startups. 
A palestra “Design Thinking: Com-
preendendo As Reais Necessidades 
do Cliente”, buscou apresentar qual 
é a verdadeira maneira de desen-
volver produtos a partir do ponto 
de vista e do que pensam os seus 
usuários.

//ENCONTRO DE CIPAS 

//TRANSPORTE BRASILEIRO 

//DESIGN THINKING 

Eventos para Desenvolvimento 
Profissional /

Mais de 800 pessoas passaram pelas duas edições do Encontro de CIPAS, 
em 2014 e 2015.

A palestra reuniu um público diversificado, entre estudantes, empreendedores e 
entusiastas do assunto.

O Transporte Brasileiro foi tema de discussão que contou com a partici-
pação de Pedro Lopes (C), Presidente da Fetrancesc.
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Núcleo de Metalmecânica. O 12º 
Seminário de Solda e 11º Concurso 
de Esculturas Soldadas abordou 
temas como a Qualidade na Sol-
dagem, Soldagem de Manutenção 
e Reparo em Ferros Fundidos, In-
dústria 4.0 e Fontes de Soldagem 
com Tecnologia e Eficiência Ener-
gética, atualizando os profissionais 
do ramo quanto as novidades do 
mercado.

Núcleo de Jovens Empreendedores. Com a presença 
de Marcos Piangers, a palestra “Criatividade: Fora da Cai-
xa, Dentro da Caixa”, destacou as oportunidades que a 
crise pode gerar para o consumidor e o comportamento 
das grandes empresas, se reposicionando no mercado e 
repensando seus modelos de negócios.

//SEMINÁRIO DE SOLDA 

//ERJE

Núcleo de Gestão e Qualidade. 
Em meio a crises financeiras, polí-
ticas, sociais e morais, o XIII Semi-
nário de Gestão e Qualidade, abor-
dou sobre o papel das lideranças 
das empresas frente a esses novos  
desafios.

//LIDERANÇA PROFISSIONAL 

Inovação e Qualificação foram alguns dos temas tratados durante as palestras do 12º Seminário 
de Soldas.

Durante um ano turbulento, a palestra sobre Liderança Profissional motivou líderes de diversas 
empresas da cidade.

Marcos Piangers lotou o auditório do CEJAS durante o 9º ERJE, falando sobre Criatividade.
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//AÇÃO WEG 

O Workshop sobre as Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, promovido através da parceria entre a Vigilância 
Sanitária de Jaraguá do Sul, a Faculdade SENAC e os Núcleos de Gastronomia e Panificação, falou para gestores e 
empresários do ramo de alimentação, assuntos referentes a higiene pessoal na cozinha, noções de contaminação 
alimentar e o armazenamento correto de alimentos.

//MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

//DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

O Núcleo de Cabeleireiros esteve pre-
sente por dois anos seguidos na Sala 
de Conforto da Oncologia do Hospi-
tal São José durante o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer, com o objetivo de 
proporcionar momentos de conforto e 
bem-estar aos pacientes e seus fami-
liares, auxiliando na autoestima das 
pessoas em tratamento.

Ações Sociais /

O Núcleo de Farmácias de Manipulação 
novamente participou da Ação WEG 
em 2014 e 2015, levando informações  
sobre os cuidados com a pele, as pre-
cauções que deve se ter na terceira 
idade e também sobre a obesidade, 
conversando com mais de 600 pessoas 
no período.

//AÇÃO WEG 

Através do workshop, a Vigilância Sanitária buscou informar empresários sobre os cuidados com o armazenamento 
de alimentos.

Ação foi realizada em 2014 e 2015 no Hospital São José.

Núcleos também são parceiros na Ação WEG, disponibilizando informação sobre saúde 
e bem-estar.



18 Balanço Social 2014 - 2015 | ACIJS

O Núcleo de Jovens Em-
preendedores, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, levou conhe-
cimento básico de gestão, 
inovação, criatividade e 
sustentabilidade, para alu-
nos com idade entre 11 e 14 
anos (do 6º até o 9º ano), 
buscando melhorar a vida 
das pessoas utilizando  
conhecimentos presente no 
cotidiano de empresas.

//EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO 

O Núcleo de Segurança e Saúde no 
Trabalho realizou um ciclo de pales-
tras para crianças do 1º ao 5º ano 
de escolas municipais, abordando 
assuntos relativos a segurança das 
pessoas em casa e também na esco-
la, abordando temas como Seguran-
ça Doméstica, Segurança no Trânsito, 
Primeiros Socorros, Segurança na Es-
cola, Cuidados com a Saúde e Sistema 
Preventivo de Incêndio.

//PROJETO CRESCENDO COM SEGURANÇA 

O Núcleo de Jovens Empreen-
dedores realizou a campanha 
“Livro Solidário”, onde arreca-
daram em menos de seis me-
ses, quase 9 mil livros infantis, 
sendo doados para a Prefeitura 
de Jaraguá do Sul e, parte de-
les, colocados em cestas bási-
cas e entregues para famílias 
atendidas pela Secretaria de 
Assistência Social do Município.

//LIVRO SOLIDÁRIO 

Os beneficiados com o projeto foram alunos da Escola Municipal Helmuth Guilherme Duwe, do bairro 
Rio da Luz.

Iniciado em 2015, o projeto busca informar as crianças sobre a Segurança em casa, na escola 
e no trajeto para a aula.

O material foi doado para a Prefeitura de Jaraguá do Sul em 2014.
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O Núcleo de Automecânicas realizou um Trei-
namento de Mecânica Básica para gestores 
e motoristas do Núcleo de Transportadoras, 
estreitando relações entre as empresas nu-
cleadas e disseminando ainda mais o espírito 
associativista.

//TREINAMENTO ENTRE NÚCLEOS 

Os Núcleos de Automecânicas, Segurança 
e Saúde no Trabalho e de Transportado-
ras, realizaram o ACIJS na Praça. Foram 
realizadas ações como a 11ª edição da 
Inspeção Veicular Gratuita – IVG e infor-
mações sobre a prevenção de choques 
elétricos, primeiros socorros, prevenção 
de acidentes domésticos e também a exi-
bição de materiais de segurança. 

//ACIJS NA PRAÇA 

Os Núcleos de Transportadoras e Terraplenagem da ACIJS-APEVI, realizaram uma compra 
coletiva para as empresas nucleadas, onde foram adquiridos cerca de 119 pneus para cami-
nhões e máquinas, tendo o seu valor reduzido quase 20% por unidade.

//COMPRA COLETIVA

Ações entre Núcleos Setoriais /

As ações entre núcleos demonstram a força associativista da entidade.

Durante um dia inteiro, os núcleos disponibilizaram serviços e informativos para a comunidade.

A Inspeção Veicular Gratuita teve edições em 2014 e 2015.
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Foram R$ 739.188,86 arrecadados pela ACIJS e inves-
tidos nos segmentos dos núcleos de Automecânicas, 
Farmácias de Manipulação, Gastronomia, Panificação 
e Confeitaria e Hospitalidade. Estes recursos foram 
aplicados no decorrer de 18 meses em capacitações, 
melhorias de processos, marketing e vistas técnicas, 
oportunizando às empresas que participantes um au-

Aplicações de Recursos em Projetos  /

Atualmente a entidade conta com 20 núcleos, 
que envolvem 234 empresas, representando os 
seguintes segmentos: Agências de Comunicação, 
Automecânicas, Cabeleireiros, Concessionárias 
de Veículos, Farmácias de Manipulação, Gastro-
nomia, Gestão e Qualidade, Hospitalidade, Inova-
ção Digital e Startups, Jovens Empreendedores, 
Metalomecânica, Mulher Empreendedora, Panifi-
cação e Confeitaria, Postos de Combustíveis, Se-
gurança e Saúde no Trabalho, Sustentabilidade 
Corporativa e Transportadoras. Em 2014, foram 
iniciados os trabalhos com os núcleos de Foto-

NÚCLEOS SETORIAIS

grafia e Terraplenagem.

Além dos segmentos específicos, existe um Conse-
lho de Núcleos que integra todos os coordenado-
res de Núcleos Setoriais, com atuação voltada ao 
desenvolvimento de ações conjuntas e ao fortaleci-
mento dos setores envolvidos com a organização de 
projetos no meio empresarial.

Na comunidade, os Núcleos Setoriais atuaram em 
campanhas sociais, de preservação do meio am-
biente, incentivo à cidadania e ao voluntariado, en-
tre outras ações.

mento de faturamento, melhoria da gestão e desenvolvi-
mento de liderança. A entidade foi a que mais arrecadou 
recursos no Brasil.

Ao final de dois anos do programa, foram mais de  
50 eventos realizados, envolvendo 1.051 colaboradores 
e gestores, totalizando mais de 1.440 horas de treina-
mento.

1.324.075,00

913.375,00

182.297,39

855.500,00

558.817,07
153.088,09

2.646.577,17

Automecânicas

VI VI VI VI VIFI FI FI FI FIFF FF FF FF FF

VI = Valor Investido           FI = Faturamento Inicial           FF = Faturamento Final

Hospitalidade Gastronomia PanificaçãoFarmácias de 
Manipulação

1.863.622,93

157.823,84

834.483,78
793.336,17

128.039,42

892.115,29
633.572,05

160.954,28

R$ 3.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 0,00

RETORNO DOS RECURSOS APLICADOS
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Em decorrência dos excelentes resultados den-
tro das empresas nucleadas, o Núcleo de Pa-
nificação e Confeitaria conquistou o segundo 
lugar do Prêmio Nacional do Empreender Com-
petitivo. Os resultados gerados foram: aumento 
em 21% dos postos de trabalho (média de 17 
novos empregos por empresa); elevação do fa-
turamento em 45%; e a melhoria dos processos 
de gestão nas empresas. 

//RECONHECIMENTO NACIONAL 

//TREINAMENTO DE COORDENADORES 

Sabendo da necessidade de lideranças em cada segmento, a ACIJS buscou capacitar os coordena-
dores dos Núcleos Setoriais através de cursos, palestras e discussões, puderam descobrir qual é 
o papel do líder, como gerir conflitos, de que modo criar parcerias e qual é a importância do asso-
ciativismo.

O reconhecimento aconteceu em 2015 durante 
o 12º Encontro Nacional do Empreender, em 
Florianópolis.

Nucleados de Panificação e Confeitaria que conquistaram o segundo lugar nacional do Empreender Competitivo.

Coordenadores dos Núcleos Setoriais durante Treinamento promovido pela ACIJS.
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Neste programa, enquadram-se projetos relaciona-
dos a Soluções Empresariais e Excelência em Gestão,  
destacando-se:

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Serviços para RH /

//FAMÍLIA CARD

UTIL CARD - Um cartão de benefícios totalmente 
gratuito para os associados da ACIJS e seus colabo-
radores, que informatiza a gestão de convênios com 
supermercados, farmácias, postos de combustíveis 
e estabelecimentos de outros segmentos. Em 2015, 
a ACIJS contabilizou 240 empresas conveniadas, 977 
estabelecimentos credenciados e mais de 28 mil car-
tões emitidos, com uma média de compras mensais de  
R$ 1,7 milhão.

UTIL ALIMENTAÇÃO - Destinado para consumo de re-
feições prontas em restaurantes, panificadoras e outros 
estabelecimentos, o UTIL ALIMENTAÇÃO não tem custo de 
implantação, mensalidade, recarga ou anuidade para os 
associados e seus colaboradores. 

UTIL REFEIÇÃO - Sistema informatizado de cartões que 
atende a uma das modalidades do Programa de Alimen-
tação do Trabalhador – PAT. Substitui a cesta básica per-
mitindo compras de alimento “in natura” em supermerca-
dos, padarias e outros.

//VIVAJÁ

O VivaJá é a intermediação de serviços voltados à saú-
de e ao bem-estar dos empresários e colaboradores 
associados, oferecendo a opção de utilizar de serviços 
médicos, laboratoriais, exames por imagens e muito 
mais, com preço justo, sem o ônus da mensalidade e 
anuidade de um plano de saúde.

//OBINÓCULO

Banco de currículos estadual a disposição da sua em-
presa.

//PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, as 
empresas associadas proporcionam a acadêmicos a 
aproximação e o complemento entre a formação edu-
cacional e o mercado de trabalho.



//CERTIFICADOS DE ORIGEM

É um documento que atesta a origem dos produtos 
comercializados internacionalmente entre países que 
mantêm o acordo comercial. 

//EDUCAÇÃO EXECUTIVA

Capacitação especializada para empresários, execu-
tivos e profissionais inovadores de Jaraguá do Sul e 
região.

Desenvolvimento Profissional /

//GRADUAÇÃO E MBA

Cursos presenciais ou a distância oferecidos por insti-
tuições de renome nacional.

//CURSOS DE EXTENSÃO

Cursos para desenvolvimento profissional de curta 
duração.

//MENTOR DE LÍDERES

Programa voltado para empreendedores que buscam 
desenvolvimento empresarial direcionado por empre-
sários reconhecidos.

Serviços para Competitividade /

//PRINTE

A ACIJS disponibiliza aos associados o Programa de Pro-
teção Intelectual (PRINTE), solução empresarial criada 
para oferecer a segurança do capital intelectual.

//BOA VISTA SCPC

Para garantir mais segurança aos associados nas rela-
ções comerciais, a ACIJS em parceria com o Boa Vista 
- SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), trouxe 
para Jaraguá do Sul o bureau de crédito que faltava. 
Pagando apenas pela consulta, os associados podem 
utilizar este serviço para prospecção comercial, infor-
mações sobre a solvência empresarial e muitas outras 
facilidades, com um sistema intuitivo está caindo no 
gosto dos usuários!

Serviços para Gestão Financeira /

//PROTESTO

Ferramenta gratuita para recuperação de títulos de 
até R$ 15.600,00.

//XML EMPRESARIAL

Sistema de armazenamento e rastreamento de notas 
fiscais eletrônicas de maneira rápida e segura.

//REDE DE VANTAGENS

Descontos de associados para associados.

Descontos /

//ASSESSORIA JURÍDICA

A ACIJS disponibiliza às empresas associadas orienta-
ção jurídica preventiva e gratuita nas áreas tributária, 
trabalhista, societária, previdenciária e civil.

Outros Benefícios /

//JUCESC

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. O es-
critório em Jaraguá do Sul tem a finalidade de trazer 
maior agilidade, informação e um melhor atendimento 
à classe empresarial. 

//LOCAÇÃO DE SALAS

Locação de espaços para eventos empresariais.

//ENDEREÇO FISCAL

Regularização fiscal do seu negócio ou empreendi-
mento.

//MALA DIRETA

Relação dos associados ACIJS para fins de divulgação comercial.
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REPRESENTATIVIDADE

Na diretriz representatividade, os projetos foram estruturados dentro dos programas 
Relações Institucionais, Articulação de Pleitos e Relações Governamentais.

Durante o período de preparo para as eleições 2014, a 
ACIJS procurou conscientizar presidentes de partidos, 
empresários e a comunidade em geral, debatendo di-
versos temas relacionados a política local. Entre os as-
suntos, foi falado principalmente sobre a redução do 
número de candidatos para aumentar a probabilidade 
de eleição de representantes regionais. 

O projeto, que contou com o apoio do cientista político 
Dr. Paulo Cruz, realizou uma pesquisa eleitoral quan-
titativa através do Instituto Datacenso e analisada 
pelo grupo de trabalho da ACIJS. Também em uma das 
reuniões plenárias da entidade, compareceram os três 
principais candidatos a deputado federal e estadual, a 
fim de apresentar seus planos de governo. O resultado 
de todo o esforço culminou com a eleição de dois de-
putados estaduais representando a região.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Eleições 2014 /
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Realizada na Associação Empresarial de Guaramirim (ACIAG) em 2015 e apoiado pelas entidades de Jaraguá 
do Sul (ACIJS e APEVI), Corupá (ACIAC), Massaranduba (ACIAM) e Schroeder (ACIAS), o encontro teve o ob-
jetivo de debater projetos de interesse da região, e reuniu lideranças do setor produtivo, representantes 
políticos e da comunidade. 

Plenária Conjunta /

Cientista político Dr. Paulo Cruz, durante o preparo para as eleições 2014.

O encontrou aproximou as ACIs do Vale do Itapocu e os representantes políticos da região.
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As reuniões acontecem periodicamente buscando fortalecer os laços com outras entidades.
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A ACIJS também se posicionou favorável às entidades que representam o setor produtivo, a 
exemplo daquelas que compõem o Sistema S, divulgando amplamente a campanha “Marcha 
pelo Futuro”, da FIESC. A entidade procurou sensibilizar os governantes para o impacto ex-
tremamente negativo que o corte no orçamento do SESI e SENAI representará para o Estado 
e também para o país.

Sistema S /

Buscando trabalhar em sintonia com as ACI parceiras da ACIJS, são realizadas reuniões periódicas com as entidades 
coirmãs da microrregião e, eventualmente, da Regional Norte, fortalecendo o associativismo, visando a plena inte-
gração em torno dos objetivos comuns.

Reuniões Periódicas /
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Com a crescente demanda por energia na 
região, a ACIJS solicitou junto a CELESC a 
ampliação da Capacidade Transformado-
ra das Subestações de Jaraguá do Sul e 
Guaramirim, sendo instalado um transfor-
mador móvel de 20 MVA com dois novos 
alimentadores para suprir a demanda da 
região. Em 2015 foram disponibilizados 08 
religadores para a regional de Jaraguá do 
Sul, sendo que 05 estão em operação e 03 
estão em fase de instalação.

Energia Elétrica /

Temendo pela economia local, a ACIJS toma a frente 
quando o assunto é infraestrutura regional, principal-
mente sobre a rodovia BR-280. Foram diversas reuni-
ões ao longo dos últimos dois anos com a participação 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes – DNIT e também com o Departamento Estadual 
de Infraestrutura – DEINFRA. Ao final de 2014, foi criada 
a Frente Parlamentar que dá caráter legal à vigilância 
que a comunidade no entorno da BR-280 já mantém. 
Em 2015, junto com entidades de classe da região do 
Vale do Itapocu, a entidade intensifica a cobrança pela 
realização da obra, convidando parlamentares para 
discutir sobre a demora da conclusão das obras em 
Jaraguá do Sul e cidades vizinhas.

Buscando melhorar a segurança para a comunidade 
jaraguaense, a ACIJS, junto com a Polícia Militar e Civil, 
solicitou mais policiais para Jaraguá do Sul e microrre-
gião. Em 2015, o município volta a contar com a vigilân-
cia das câmeras de monitoramento, garantindo mais 
tranquilidade aos frequentadores da cidade.

ARTICULAÇÃO DE PLEITOS 

Vias Estruturantes /

Ampliação do Efetivo da Polícia Militar e Civil /

Cleverson Siewert, Presidente da Celesc, falando sobre a ampliação da das Subestações 
de Jaraguá do Sul e Guaramirim.

Em reunião com o Governador Raimundo Colombo em 2014, a ACIJS 
reivindicou a agilidade na conclusão das obras em Jaraguá do Sul e 
cidades vizinhas.

Reunião com o Delegado Regional da Polícia Civil, Uriel Ribeiro (E), que 
destacou a criação de novas delegacias especializadas na cidade.

Subcomandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, major Gildo Martins 
de Andrade, falando sobre as iniciativas da PM em Jaraguá do Sul.
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A entidade também reafirmou o compromisso com os 
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. Depois de uma 
reunião com o Presidente dos Bombeiros Voluntários da 
cidade, a ACIJS junto com diversas lideranças de Jaraguá 
do Sul, buscou forças para garantir a autonomia dos vo-
luntários diante de constantes investidas da corporação 
militar nos municípios da região.

Reuniram-se com o secretário de Estado da Segurança 
Pública para buscar apoio ao trabalho dos Bombeiros 
Voluntários de Jaraguá do Sul, tratando na ocasião sobre 
questões relativas entre o Estado e a corporação. Essa 
reunião visou a continuidade dos serviços prestados pe-
los voluntários por meio de convênio com a administra-
ção municipal na fiscalização e vistoria para concessão 
de alvarás de funcionamento.

Bombeiros Voluntários /

A autorização de mais cursos de medicina no Brasil contemplou Jaraguá do Sul como uma das cidades par-
ticipantes. O projeto, que contou com a participação efetiva da ACIJS, irá ajudar em muito na resolução da 
falta de médicos em Jaraguá do Sul e cidades do Vale do Itapocu. A cidade foi a única catarinense escolhida 
para receber o curso, junto de outros 38 municípios brasileiros de 11 estados. 

Curso de Medicina em Jaraguá do Sul /

Reunião em Florianópolis com o Secretário de Estado da Segurança Pública para buscar apoio ao trabalho dos bombeiros voluntários de 
Jaraguá do Sul.

Prefeito assina a vinda do Curso de Medicina para Jaraguá do Sul.
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RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Na área da educação, a ACIJS não mediu esforços. Com o apoio do 
Governo Municipal e diversas entidades organizadas do setor pro-
dutivo, foram realizadas diversas ações para buscar novos parâme-
tros capazes de levar o município a indicadores positivos de ensi-
no, formando grupos de trabalho composto pelas entidades ACIJS, 
SEMED, SENAI e Católica/SC. Foi então elaborado um projeto e um 
plano de ação que não deverá se esgotar em uma gestão, mas ser 
permanente independentemente de quem estiver à frente do muni-
cípio. O documento alinha diretrizes a serem alcançadas: infraestru-
tura, formação de professores e gestores, e conteúdos e avaliação. 
O objetivo é elevar a avaliação do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica – IDEB para acima de 7 pontos até 2020.

 Educação /

Grupo de Trabalho que luta pela melhoria da educação de Jaraguá do Sul.
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Juntamente com o destaque para a educação, a ACIJS e a Prefeitura lançaram o prêmio 
“Professor Nota 1.000”, que concederá aos professores que se destacaram uma viagem 
de estudos à Alemanha, onde conhecerão metodologias de ensino daquele país. Todo 
o processo será intermediado pelo Centros de Treinamento e Desenvolvimento Profis-
sional das Associações Empresariais da Baviera – BFZ.

Professor Nota 1.000 /

A ACIJS solicitou ao Instituto Jourdan o planejamento para ampliação dos parques e áreas de lazer e 
entretenimento em Jaraguá do Sul. O projeto, apresentado para a diretoria, mostrou que serão im-
plantadas na cidade três grandes praças para a comunidade. 

Entretenimento e Lazer  /

Entrega do prêmio aos três professores contemplados com o prêmio Professor Nota 1000 para uma viagem à Alemanha.

Projeto de revitalização da Arena Jaraguá, realizado pelo Instituto Jourdan.
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Em 2014, integrantes da bancada de deputados federais 
e senadores de Santa Catarina se reuniram na ACIJS para 
deliberações de apoio a reivindicações da região. Parti-
ciparam do encontro, realizado no Centro Empresarial, 
os senadores Casildo Maldaner e Paulo Bauer, e os de-
putados Esperidião Amin, Marco Antônio Tebaldi e Mauro 
Mariani, além dos deputados estaduais Joares Ponticelli, 
Silvio Dreveck e Carlos Chiodini, os prefeitos de Jaraguá 
do Sul Dieter Janssen, de Guaramirim Lauro Frölich, de 
Schroeder Oswaldo Jurck e de Corupá Luiz Carlos Tama-
nini, entre outras lideranças da região.

Fórum Parlamentar  /

O projeto de reforma política que esteve presente em 2015 no Congresso Nacional norteou o de-
bate das entidades do movimento associativo empresarial da região. Participaram do encontro 
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul os deputados federais Esperidião Amin e Marco Antônio 
Tebaldi, que fizeram um relato sobre as discussões e encaminhamentos do projeto.

Reforma Política  /

O secretário de Desenvolvimento Econômico Susten-
tável Carlos Chiodini fez um balanço do tempo que 
está à frente da pasta e apresentou novos projetos 
que buscam dar maior celeridade aos processos da 
Junta Comercial do Estado. Neste período de gestão 
desde que assumiu o cargo, o trabalho se concentrou 
inicialmente na definição de metas para alavancar o 
desenvolvimento do estado por meio de ações nas 
áreas de desenvolvimento econômico, sustentabilida-
de ambiental e inovação tecnológica.

Gestão Empresarial /

Lideranças Empresariais e políticos deliberam sobre 
as reivindicações para a região.

A Reforma Política também foi tema de debate em uma das plenárias da ACIJS em 2015.

Secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini.



SUSTENTABILIDADE

Os programas da diretriz Meio Ambiente e Comunidade,  
buscam disseminar o conceito de sustentabilidade na 
região.
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A melhoria continua das diversas áreas da comunidade, incentivou a ACIJS a par-
ticipar dos diversos conselhos e comitês presentes na cidade, fazendo parte do:

> Conselho Municipal da Cultura

> Conselho Municipal da Juventude

> Vale dos Encantos Convention & Visitors Bureau

> Comitê Gestor de Turismo

> Conselho Municipal de Turismo (Comtur)

>  Conselho Municipal de Contribuintes (CMC)

>   Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com  
Deficiência (Comped)

Conselhos e Comitês  /

A ação de repovoamento no Rio Itapocu ocorreu atra-
vés da parceria entre a Prefeitura, Fujama, ACIJS e em-
presas do setor privado. Foram soltos 10 mil alevinos 
no bairro Nereu Ramos, prática de grande importância 
que contribui com a diminuição dos índices de polui-
ção e a preservação do meio ambiente, beneficiando a 
comunidade e a natureza.  

Recuperação dos Rios de Jaraguá do Sul /

>  Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (Comsea)

> Conselho Municipal de Trabalho e Emprego (CMTE)

> Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim)

> Conselho Municipal da Cidade (Comcidade)

>  Conselho Municipal de Transporte Urbano (Comtransp)

Poder Público e Privado unindo forças para repovoar os rios de Jaraguá do Sul.
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Preocupada com a Saúde da população jaraguaense, a 
ACIJS, junto com o Conselho do Hospital São José e os 
órgãos municipais de saúde, buscou no Ministério da 
Saúde em Brasília, a obtenção do certificado de entidade 
filantrópica. Foram solicitados recursos financeiros na 
ordem de R$ 10 milhões para a ampliação do hospital, 
já repassados entre 2014 e 2015. Mais R$ 5 milhões estão 
previstos para a melhoria da infraestrutura em 2016.

O Hospital e Maternidade Jaraguá inaugurou em 2015 a 
sua nova área construída, com 10.257 m², passando a 
atender 40 mil pessoas por mês, o dobro do praticado 
anteriormente. Os investimentos para a ampliação fo-
ram na ordem de R$ 60 milhões com repasses de empre-
sários, da comunidade jaraguaense e dos poderes públi-
cos das esferas municipal, estadual e federal.

Ampliação dos Hospitais  /

O programa Sonho de Férias é uma ação em parceria 
com o 14º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catari-
na e tem como objetivo proporcionar às crianças do 
4º ano de escolas municipais, atividades socioeduca-
tivas, teóricas e práticas. Desde 1993, quando foi rea-
lizado a sua primeira edição, a ACIJS já atendeu mais 
de 940 crianças.

Além da conscientização da preservação da sua saúde 
e do meio-ambiente em que estão inseridos, outros 
temas também são abordados, como o preparo para o 
desenvolvimento profissional, bem como a importân-
cia da escolaridade; a aproximação e o fortalecimento 
dos laços entre a comunidade, Polícia Militar e Bom-
beiros Voluntários; e a promoção e desenvolvimento 
de atividades culturais, educacionais e de lazer.

Alinhada ao planejamento estratégico da entidade, a 
ACIJS vem discutindo iniciativas que estimulem o de-
senvolvimento sustentável do município. Uma delas é 
o projeto DEL - Desenvolvimento Econômico Local, que 
visa à organização de diferentes níveis de representa-
ção da comunidade para a discussão de melhorias e a 
execução de ações junto ao poder público em parce-
ria com a sociedade organizada. O projeto conta com 
a consultoria da Federação das Associações Empresa-
riais de Santa Catarina (FACISC), seguindo um mode-
lo de gestão baseado em experiências de cidades da  
Alemanha, propondo um alinhamento com as premis-
sas do PróJaraguá - Fórum Permanente de Desenvolvi-
mento de Jaraguá do Sul, liderado pela ACIJS.

COMUNIDADE

Sonho de Férias /

DEL /

Em 2014, a ACIJS buscou em Brasília recursos para a ampliação do 
Hospital São José.

Mais de 70 alunos da Escola Vitor Meirelles, do bairro Três Rios do Norte, 
participaram da edição 2015 do Sonho de Férias.

Reunião sobre o Desenvolvimento Econômico Local - DEL, que visa o 
desenvolvimento sustentável do município.



Em síntese, a ACIJS apresentou os seguintes 
resultados no período 2014-2015:

94.896

94.896 94.896

94.896

94.896 94.896

94.896

94.896 94.896

RECEITAS

RECEITAS RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS DESPESAS

SUPERÁVIT

SUPERÁVIT SUPERÁVIT

RESULTADOS

2015
ORÇADO 2016
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2014

Destaques:  
Móveis e Utensílios, 
Equipamentos 
de Informática e 
infraestrutura do 
CEJAS.

Destaques: 
Desenvolvimento 
do Website da ACIJS, 
infraestrutura do CEJAS 
e Equipamentos e 
Instalações.

94.896

159.483

FALTA INFORMAÇÕES 
DO CLIENTE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Durante o período 2014-2015, a entidade realizou 
investimentos  na estrutura de funcionamento:

2014 2015

INVESTIMENTOS
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362.121 - 15,3% 287.819 - 12,4%

893.423 - 37.8% 838.899 - 36,2%

1.038.877 - 44% 1.102.485 - 47,6%

34.653 - 1,5% 50.721- 2,2%32.038 - 1,4% 37.530 - 1,6%

2.361.112

2.361.112

1.274.527

1.274.527

767.750

767.750

9.776

9.776

7.936

7.936

17.300

17.300

25.359

25.359

258.464

258.464

100%

100%

54%

54%

32,6%

32,6%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,7%

0,7%

1,1%

1,1%

10,9%

10,9%

RECEITAS
OPERACIONAIS

RECEITAS
OPERACIONAIS

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

DESPESAS
TRABALHISTAS

DESPESAS
TRABALHISTAS

DESPESAS
TRIBUTÁRIAS

DESPESAS
TRIBUTÁRIAS

DESPESAS
FINANCEIRAS

DESPESAS
FINANCEIRAS

DEPRECIAÇÃO
E ARMOTIZAÇÃO

DEPRECIAÇÃO
E ARMOTIZAÇÃO

RECEITAS
OPERACIONAIS

RECEITAS
OPERACIONAIS

RECEITAS
OPERACIONAIS

RECEITAS
OPERACIONAIS

RESUMO DAS RECEITAS 2014 E 2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015

MENSALIDADES

RECEITAS COM NÚCLEOS

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS EXTRAS
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MAPA ESTRATÉGICO

DIRETORIA GESTÃO 2014 – 2015 

Presidente - Paulo Luiz da Silva Mattos

Vice-Presidente Administrativo - Pauline Menegotti Horn

Vice-Presidente de Articulação - Paulo César Chiodini

Vice-Presidente do Comércio - Regiane Rodrigues

Vice-Presidente da Comunidade - Jaime Franzner

Vice-Presidente Desenvolvimento Empresarial - Moacyr Rogério Sens

Vice-Presidente Financeiro - Eduardo Silva Leonardis

Vice-Presidente da Indústria - Giuliano Donini

Vice-Presidente Institucional - Anselmo Luiz Jorge Ramos

Vice-Presidente de Marketing - Stalimir Vieira

Vice-Presidente da Micro e Pequenas Empresas - Leandro Schmöckel Gonçalves

Vice-Presidente de Núcleos Setoriais - Cassius Gilberto Gonçalves

Vice-Presidente de Segurança - Décio Bogo

Vice-Presidente de Serviços - Valério Junkes

Vice-Presidente de Soluções Empresariais - Wilson José Watzko

Vice-Presidente de Sustentabilidade - Antídio Aleixo Lunelli



BALANÇO PATRIMONIAL

FALTA INFORMAÇÃO
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FALTA INFORMAÇÃO
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PATROCINADORES
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