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Solução que gera

INOVAÇÃO
ma busca constante por melhorias. Ações 

Ue ferramentas que otimizem o trabalho e 
maximizem os resultados. Essas são as 

batalhas diárias de centenas e milhares de 
empresários, do pequeno ao grande porte, junto 
aos seus ramos de atuação. Na Associação 
Empresarial, uma roupagem diferente e uma nova 
avaliação concentram esforços em oferecer o 
melhor produto para o maior resultado.
Como diretor de soluções da ACIAF, os esforços 
nestes dois anos de trabalho se concentraram em 
adotar ferramentas que realmente apresentas-
sem o perl de solução empresarial. Atualmente a 
entidade conta com cerca de 20 soluções que 
enquadram diversas frentes de necessidade dos 
empresários. Se a questão é adiantamento 
salarial, o Util Card e Util Alimentação são os 
carros chefes, ofertando facilidade e valorizando 
o mercado local e regional. No âmbito de 
benefícios aos funcionários há planos de saúde 
amplos, completos e acessíveis, além de 
assistência odontológica e muito mais.
No ramo comercial de vendas e negócios há 
ainda o SCPC, que prima pela proteção do crédito 
e o Printe que trabalha com a proteção da criação 
intelectual. O XML para arquivamento de notas 
scais eletrônicas e o AGISC para contratação de 
estagiários também estão disponíveis nas 
soluções empresariais da ACIAF.
Locação de salas e equipamentos e recentemen-
te o foco muito grande no estímulo do empre-
sário, sua capacitação e atualização, com uma 
nova ferramenta: o Pro+ACIAF, um programa que 
oferece consultoria, assessoria, palestras e 
cursos exclusivos para atender a demanda do 
empresário. Como a casa do empresário, a ACIAF 
vem constantemente se aprimorando a m de 
contribuir com a gestão das empresas. Por isso, 
gostaríamos de convidar todos para conhecer o 
rol de soluções empresariais da entidade e suas 
aplicabilidades.  Teremos o maior prazer em 
atendê-los.

Tiago Ziolkowski 
Diretor de Soluções e Mercado

 da ACIAF
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Obrigações e benefícios 

dessa nova ferramenta
Programa concentrará informações dos trabalhadores em um único sistema,
prometendo redução de custos, processos e também de tempo gastos nas ações.[

Mudanças, às vezes, geram desconfortos, porém, são 
necessárias. O e-social é um desses exemplos. A inicia-
tiva objetiva permitir que as empresas brasileiras realizem 
o cumprimento das obrigações scais, trabalhistas e pre-
videnciárias de forma unicada e organizada, e ainda, 
promete uma redução de custos, processos e também de 
tempo gastos nessas ações.
Na Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), o tema 
vem sendo pauta de diversos encontros, em especial, os 
promovidos pelo Núcleo de Gestão de Pessoas, que 
concentra prossionais do setor de Recursos Humanos 
de diversas empresas. Neste ano, uma iniciativa em par-
ceria com a Fiesc e o Sesi, promoveu mais um encontro 
de debates e esclarecimento. A palestrante foi a consul-
tora e especialista em medicina do trabalho do Depar-
tamento Regional (SC), Patricia Bernardo de Figueiredo.
O Programa entrou em vigor neste ano e será implantado 
em três etapas. Inicialmente, desde janeiro, para as em-
presas com faturamento superior a 78 milhões anuais e 
posterior, em julho, para as demais empresas privadas do 
país, incluindo micros e pequenas empresas e MEIs que 
possuam empregados. Já para os órgãos públicos, o 
eSocial torna-se obrigatório a partir de 14 de janeiro de 
2019.  As empresas que descumprirem o envio de infor-
mações por meio do e-social estarão sujeitos a aplicação 
de penalidades e multa. Segundo Patrícia “O programa 
amplia a capacidade de scalização do Estado e melhora 
a formulação de políticas públicas do país, já que o 
governo contará com uma informação única, consistente 
e de validade. Para o empresário a promessa da desburo-
cratização com o sistema”, enfatizou.

O e-social é um projeto conjunto do governo federal que 
integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, 
Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. Na 
prática, quando totalmente implementado, o e-social 
representará a substituição de 15 prestações de infor-
mações ao governo – como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – 
por apenas uma. Além disso, o eSocial também não 
introduzirá nenhuma nova obrigação ao setor empre-
sarial. 
“Ganha o empregador com um sistema menos burocrá-
tico e também a classe trabalhadora, que será capaz de 
assegurar de forma mais efetiva o acesso aos direitos 
trabalhistas e previdenciários” nalizou Patricia.

[

E-SOCIAL



A maneira como se assiste televisão não é a mesma que a tempos 
atrás. A moda vem se reinventando a cada dia. A comunicação 
entre as pessoas é algo que é bem diferente do que o registrado 
antigamente, e olha, que não precisa ser tão antigamente assim. 
Todas essas mudanças: comportamentais ou de escolhas; afetam 
diretamente e indiretamente as empresas, independente do porte 
ou setor de atuação.
Se a mudança é uma certeza de hoje, para o futuro, não será dife-
rente, e para manter esse motor do crescimento econômico, a ino-
vação se faz necessária, e mais do que isso, necessita ser um pro-
cesso contínuo. Mas quem pensa que inovação está estritamente 
relacionada à invenção, lançamento de novos produtos, não é bem 
por aí, as melhorias contínuas dos seus produtos, processos e 
operações, também integram esses conceitos.
Agora se inovação é tão importante, por onde começar? O primeiro 
passo é entender que essa ferramenta não é condicionada apenas 
a empresas de grande porte, pelo contrário, grandes negócios 
surgiram em terrenos férteis de pequenas empresas. O passo-a-
passo inicial é simples: conhecer efetivamente a realidade atual; 
compreender cada situação; ter uma denição de um plano de 
ação, e, por m, colocar as ações em prática.
Algumas ferramentas são fundamentais nesse processo como o 
Design Thinking que foca nos processos de inovação do usuário, 
criando uma experiência de consumo altamente desejável pelo seu 
consumidor. A vantagem do método é que ele ajuda a ampliar o 
conhecimento sobre seus clientes, transformando essas 
informações em ideias rentáveis para o seu negócio.
A Análise Swot é outra ferramenta que permite ter uma visão geral 
de toda a empresa, analisando os pontos fortes, fracos e buscando 
identicar oportunidades e ameaças. Embora não seja exatamente 
uma ferramenta desenvolvida na busca da inovação, ela pode 
ajudar a compreender a realidade do negócio, analisando todas as 
forças envolvidas na gestão. O Poka Yoke, é outra proposta. O seu 
signicado vem de um termo japonês que signica “A prova de 
erros”, e, tem como objetivo diminuir a quantidade de falhas e 
defeitos, sejam eles problemas nos produtos ou erros humanos na 
operação, prestação de serviço e administração do negócio 

e a certeza 
da mudançaInovação 



POR TRÁS DE UM 

DESAFIO
Há um ditado popular que diz que “a grama do vizinho é sempre 
mais verde”. Você já deve ter ouvido muito isso por aí, mas since-
ramente, você já se pegou imaginando o que há atrás de um grande 
sucesso, de uma enorme conquista ou de um desao gigante? 
Quantas horas sem sono, quanta preocupação e quanto esforço e 
conhecimento é necessário?
A empresária Elisabete Zenere, da empresa Frutlife, garante que é 
necessário muita disposição, garra, fé, força de vontade e um so-
nho. Esses foram e são os ingredientes utilizados para o avanço 
considerável da empresa, de distribuidora de alguns itens de 
alimentação, para a distribuidora exclusiva dos Yogurtes da marca 
Nestlé para a região oeste e meio oeste de Santa Catarina.
Um salto de seis funcionários para mais de 20, em uma expansão 
violenta da área de atuação. A conquista pela exclusividade da em-
presa Nestlé, se deu por critérios técnicos da empresa reconhecida 
nacionalmente, que avaliaram processo, gestão e capacidade téc-
nica e estrutural.
O sonho, que a empresária considera item essencial, é motor que 
torna vivo todo o processo. “Pensar grande é fundamental, mas é
necessário ter os pés no chão e essencialmente estar conectado 

Elisabete Zenere, da empresa Frutlife

ao mercado, observando as oportunidades” nalizou Eli-
sabete Zenere..



Diretoria assume 
gestão 2018/2019
Evento que marcou posse da diretoria da ACIAF foi realizado no 
Hotel Renar com grande público prestigiando.

Dez empresários e um objetivo em comum: 
o desenvolvimento de Fraiburgo. Esse é um 
dos principais objetivos da diretoria que to-
mou posse para a gestão 2018/2019. A ce-
rimônia foi realizada em janeiro, no Hotel 
Renar, e contou com grande prestigio dos 
associados, que receberam a diretoria e ou-
viram a prestação de contas e os projetos 
futuros para a entidade. Além da diretoria, os 
conselhos scais e os coordenadores de 
núcleos também foram empossados.
Estão na condução dos trabalhos da ACIAF 
o presidente Wilson Ribeiro Cardoso Junior;  
Jeferson Argenton, vice-presidente; diretor 
administrativo e nanceiro – Rafael Benincá; 
Soeni Yamaguchi como diretora de educa-
ção empresarial; diretor de mercado e solu-
ções, Tiago Ziolkowski; diretor de responsa-
bilidade social, Sidnei Rezzadori; Marcos 
Westphal Gonçalves como diretor de agro-
negócio; Andrew Vanz, como o diretor de 
integração; diretor de núcleos Fabio Dutra e 
Josué Conchi como diretor de indústria.

Os conselheiros : Ismael Conte; Ivete Regina 
Odorizze ; Guilherme Techio; Dirceu Piana; 
Cleiton Odorizzi Betineli e Vladimir  Trizotto 
também foram empossados, bem como os 
coordenadores dos Núcleos Empresariais: 
Camila Beal do Núcleo de Jovens Empreen-
dedores; Paulo Matias do Núcleo de Agrone-
gócio; Franciele Cardoso do Núcleo de Ges-
tão de Pessoas; Eroldo Gerlach do Núcleo 
São Miguel; Daniel Dresch do Núcleo do 
Setor Imobiliário; João Luiz Ceregatti do 
Núcleo de Auto Reparadores e Joseli da Sil-
va do Núcleo de Gastronomia.
Participaram da cerimônia o vice-presidente 
regional meio oeste da Facisc, Amarildo Ni-
les; o secretário executivo da ADR, na opor-
tunidade, Euro Vieceli, o deputado Estadual 
Natalino Lázare, a prefeita de Fraiburgo Clau-
dete Gheller Matias e demais autoridades 
locais e regionais. A cerimônia de posse 
contou com coquetel servido e preparado 
pelo Núcleo de Gastronomia Terra da Maçã e 
servido a todos os presentes. 
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Diretoria da ACIAF para a gestão 2018/2019

49 3246 7490  
49 98402 8283

Av. Anita Garibaldi, 405, 
São José  - Fraiburgo



VOCÊ CONHECE ÀS VANTAGENS DA 
CONTRAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO?

eja de pequeno, médio ou grande por te, as 

Sempresas podem fazer a contratação de esta-
giários, capacitando os jovens para o mercado de 

trabalho, sem que para o mesmo, haja necessidade de 
vínculo trabalhista. Essas são algumas das vantagens 
para o empregador, que são milhares de vezes multipli-
cadas também para o estagiário, que passa a contar com 
uma expertise diferenciada e uma competitividade a mais 
no mercado de trabalho, decorrente em especial, da 
qualicação, aliada à experiência na função.
Em Fraiburgo, a Associação Empresarial de Fraiburgo 
(ACIAF), disponibiliza uma ferramenta para contratação 
de estagiário, que otimiza o tempo e diminui a burocracia. 
Trata-se da AGISC, por meio da Fundação Carlos Jofre, de 
Lages. A parceria é otimizada pela Facisc e todos os 
associados da ACIAF podem fazer uso do mesmo.
O procedimento é simples. Para os estagiários 

interessados, a orientação é que tenham idade mínima de 
16 anos e que estejam estudando. De posse de currículo, 
podem se dirigir para a ACIAF para efetuar o cadastro. 
Esse documento passa a integrar o banco de currículos da 
AGISC e ca à disposição das empresas que buscam es-
tagiários para a nalidade do curso ou da propensão es-
colar do estudante.
Por outro lado, os empresários interessados em contratar 
um estagiário, podem solicitar a vaga na ACIAF ou 
diretamente na AGISC, informando a área de atuação do 
mesmo. De posse dessas informações são selecionados 
os currículos e encaminhados para entrevista na empresa 
solicitante.
A empresa preenche uma documentação referente à 
autorização de contratação do estudante, que é entregue 
na ACIAF ou diretamente para a AGISC. A partir disso, o 
estudante passa a poder atuar junto à empresa.

A contratação de estagiários contribui para o desenvolvimento 
prossional do aluno, pois incentiva a frequência escolar[

[



4.5 milhões
gerados durante a

Expo ACIAF

ais um evento de sucesso capitaneado pela 

MAssociação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF). 
Esse é o balanço nal da Expo ACIAF 2018, 

realizada nos dias 3 a 6 de maio, no Centro de Eventos 
de Fraiburgo.  O evento contou com exposição da in-
dústria, comércio e serviços, e a participação de cerca 
de 20 mil pessoas e movimentou uma economia su-
perior a 4.5 milhões.
A Expo ACIAF 2018 foi marcada por mais de 30 momen-
tos de formação e capacitação, audiências públicas, 
Encontro Regional das Associações Empresariais, Feira 
do Comércio Lojistas e da Agricultura Familiar, área de 
recreação infantil, praça de alimentação, cantinho do 
artesanato e muitas atrações paralelas.
Para o presidente da Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF), Wilson Ribeiro Cardoso Junior, a 
entidade nalizou o evento com saldo positivo. “O saldo 
é extremamente positivo. Com referência à movimen-
tação nanceira, mais do que o número propriamente 
dito, está o signicado para a economia local, em es-
pecial na situação que o país se encontra. Com certeza, 
estamos muito felizes com os resultados” apontou o 
presidente.

A feira iniciou na quinta-feira, dia 3, com a cerimônia de 
abertura ocial e seguiu com a abertura dos estandes 
para visitação. Já na quinta-feira, as primeiras ocinas e 
capacitações tiveram início mobilizando diversas pes-
soas. Na sexta-feira, dia 4, a programação continuou com 
a integração do Encontro Regional das Associações 
Empresariais. Mais de quinze entidades associativistas da 
regional meio oeste participaram de uma programação 
que contou com debates, palestras e o In Foco, que reuniu 
deputados e candidatos a deputados para apontar os plei-
tos de desenvolvimento regional.
Durante os quatro dias do evento, duas ações paralelas 
foram desenvolvidas: a Feira do Comércio Lojista – 
Fecom, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), que teve a participação de dez empresas apre-
sentando produtos com descontos reais de 30 a 70%; e a 
Feira da Agricultura Familiar que mobilizou um público em 
torno da comercialização de vários artigos como geleias, 
doces, bolachas, panicados, verduras e muito mais.
Uma Audiência Pública, realizada pela Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina, também foi realizada na progra-
mação da Expo ACIAF. Com o debate acerca das regula-

20 mil pessoas

circulação de público

110 empresas

expondo na Expo ACIAF 2018

1893 pessoas

inscritas nas capacitações 
gratuitas ofertadas no evento

Evento foi realizado
 dos dias 3 a 6 de maio 

e movimentou  cerca de 20 
mil pessoas.



mentações tossanitárias em frutas de clima tempe-
rado, o evento lotou a casa e teve muitos andamentos 
oriundos do encontro.
Na gastronomia da Expo ACIAF a responsabilidade cou 
com o Restaurante Beira Lago, a praça de alimentação, 
o Espaço Gourmet da Cacau Show e a Cervejaria Holz-
bier. Para a recreação infantil o Núcleo São Miguel orga-
nizou uma grande festa infantil com cama elástica, pis-
cina de bolinha, pescaria, tiro ao alvo e muito mais.
A Expo ACIAF 2018 foi uma realização da Associação 
Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Fraiburgo, Epagri e CDL Fraiburgo. 
O evento ainda teve  o patrocínio da 
Fiesc e Uniarp. 

Mais de 30 espaços de capacitação foram disponibilizados gratuitamente



SUA EMPRESA SABE O QUE QUER?
Capacitação e treinamentos orientados contribuem para o alcance dos objetivos.

ocê já deve ter ouvido a expressão: “Se você não 

Vsaber para onde ir, qualquer lugar está bom!”. 
Esse trecho do conto do fadas “Alice no país das 

Maravilhas” parece utopia se utilizado para o ambiente 
empresarial, mas pode acreditar, essa dúvida e 
incerteza é muito mais frequente e comum do que se 
imagina.
Uma das soluções para combater esse tipo de problema 
são as capacitações e os treinamentos orientados, que 
utilizam inúmeras ferramentas a m de conhecer a 
realidade atual da empresa, bem como, traçar os me-
lhores caminhos para serem percorridos rumo a visão 
da empresa no mercado de trabalho.
Mais que um ponto de apoio, as capacitações e os 
treinamentos objetivam formar um grande elo entre sua 
empresa e o mercado de oportunidades, novidades e 
crescimento; buscando o equilíbrio ideal para o desen-
volvimento de novas práticas e o aperfeiçoamento de 
metodologias já consolidadas.
As capacitações e os treinamentos também têm foco no 
alcance a novos mercados e visibilidade junto ao públi-
co alvo, no entanto, sua concentração maior acaba 
sendo na visão especializada a m de obter um diferen-
cial competitivo no mercado global.
Com esse objetivo, a Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF), disponibiliza de um programa que 
oferece esse e inúmeros outros produtos para as em-
presas, associadas ou não. O Pró+ACIAF, é uma ferra-
menta que viabiliza essas capacitações e treinamentos,  
sejam elas, nos mais diferentes segmentos. 
A Pró+ACIAF foi criada ocialmente em 2017 e já 
apresenta soluções na área de gestão nanceira, 
pessoas, administrativa, planejamento estratégico, 
marketing e posicionamento, entre outros temas. O foco 
do Pró+ACIAF é realizar um trabalho direcionado no  
problema apresentado pelo empresário ou na solução 
pretendida pelo mesmo .Quer saber mais? Entre em 
contato com a entidade no 49 3246 3576 ou pelo email 
aciaf@aciaf.com.br

Dicas na hora de escolher 
a melhor prestação de serviço

Segundo o site RH Portal, algumas dicas são pontuais quando a 
questão é contratação de capacitações e treinamentos.
 Conra algumas:

           Reita e analise bem os motivos que 
criam a necessidade de se contratar esse 
serviço
     Tenha absoluta clareza dos objetivos que 
essa prestação de serviços pode apre-
sentar, visando o direcionamento correto 
dos trabalhos.
          Somente decida pela contratação se 
você estiver realmente disposto a trabalhar 
juntamente com o prestador do serviço no 
planejamento, nas decisões e na imple-
mentação e mobilização dos envolvidos.
        Mantenha-se constantemente 
inteirado em relação ao desenvolvimento 
dos trabalhos, dos próximos passos e se os 
objetivos estão gradativamente sendo 
alcançados.
     Forneça todas as informações 
necessárias e seja absolutamente transpa-
rente com o prestador de serviço
        Reita se você e os seus 
colaboradores estão realmente dispostos e 
preparados para as mudanças que even-
tualmente sejam propostas.
     Após a conclusão dos trabalhos, 
continue aferindo e monitorando os 
resultados das mudanças, e realizando as 
alterações de rumo sugeridas e absorvidas 
durante algum momento de treinamento ou 
capacitação realizado

QUAIS OS 
MOTIVOS?

QUE OBJETIVO
QUER ALCANÇAR

TRABALHE 
EM CONJUNTO

FORNEÇA 
TODAS AS

INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS

APÓS AS
SOLUÇÕES 

CRIADAS, AS 
MONITORE!

mailto:aciaf@aciaf.com.br




 pensante e um coração pulsante.
Agora, se esses aspectos do perl do prossional do 
futuro forem ignorados, naquela velha mentalidade corpo-
rativa, que não valorizava a inteligência e a sensibilidade 

humana do indivíduo, 
nunca teremos um am-
biente saudável e uma 
equipe engajada. Você 
nunca terá máquinas 
inspiradas fazendo a 
história da sua organi-
zação, mas se a sua vi-
são for voltada para o 
perl prossional do 
futuro, você construirá 
a me-lhor parceria para 
a atualidade: máquinas 
a todo vapor e pessoas 
incríveis agregando 
valor ao seu negócio. 

Saiba esse segredo, diante de um cenário, onde a gestão de 
pessoas é o maior desao para as empresas[

[

Olhando para o cenário global podemos perceber que, a 
cada dia mais, as empresas estão investindo em 
tecnologia e automação. Já falamos sobre a indústria 4.0 
e as máquinas cada vez mais tomam espaço nas fábricas, 
e, em outros segui-
mentos a inteligência 
articial também o-
cupa lugar importan-
te, substituindo as-
sim muitas funções 
que antes eram exer-
cidas pelos seres hu-
manos. 
Nesse contexto deli-
cado precisamos to-
mar cuidado, pois 
podemos correr o 
risco da desvalori-
zação das pessoas 
em det r imento a 
supervalorização da 
tecnologia. Mas a máquina não pode ser inspirada, tão 
pouco sonhar o sonho da organização e muito menos 
contribuir criativamente com ideias e soluções. 
Em contraste a tudo isso também podemos dizer que 
pessoas não podem serem programadas ou igualadas as 
outras, pessoas por sua vez são exemplares únicos e 
fascinantes.
Formar uma equipe de sucesso e obter muito resultado, é 
uma arte que exige do líder e da organização uma visão 
ampliada e moderna de desenvolvimento humano, onde o 
colaborador não é mais resumido em apenas “mão de 
obra” ou “chão de fábrica”, mas hoje ele é uma cabeça 

COMO FORMAR UMA EQUIPE 
ENGAJADA E COMPROMETIDA?

A máquina não pode ser inspirada, 
tão pouco sonhar o sonho da 

organização e muito menos contribuir 
criativamente com ideias e soluções.

‘‘

Contato -  (49) 99157-6792 | 49 99134-9593 | inself@hbinfo.com.br / 
Facebook e Instagran: @InSelfTeD

O NOSSO 
NEGÓCIO É 

RESOLVER O SEU 
PROBLEMA

CONSULTORIA PERSONALIZADA E ASSESSORADA

Jhonatan Krupzack - 
um prossional  Inself T&D



EMPREENDEDORISMO NO BRASIL:
 VALE A PENA SER UM EMPREENDEDOR?
O empreendedor é alguém com uma visão ampla de ne-
gócio, que expõe sua ideia e a coloca em prática assu-
mindo riscos e colhendo os frutos. Eles são divididos 
em duas vertentes: o que empreende por oportunidade 
e aquele que é por necessidade.
A arte de empreender não é simplesmente o ato de criar 
empresas ou gerenciamento de negócios, sendo que o 
gestor pode sim, exercer o empreendedorismo e vice-
versa. O empreendedorismo é basicamente a implan-
tação de ideias inovadoras, mesmo com a incerteza do 
sucesso ou fracasso. 
O empreendedorismo é caracterizado por duas ver-
tentes de incentivo, o empreendedorismo por necessi-
dade, onde novo negócio é uma única fonte de renda e 
foi o último recurso de lucratividade pelo empreende-
dor, em sua maioria é bastante ligado à baixa esco-
laridade, e pouco conhecimento de mercado e com isso 
tendem às menores perspectivas de crescimento. E 
ainda o empreendedorismo por oportunidade, é desen-
volvido através das alternativas que o mercado dispõe.

a partir de uma ideia colocada em prática, é uma atividade 
planejada, calculada e bem estruturada, e, com isso 
tende a um alto índice de crescimento. Geralmente o 
empreendedor possui maior conhecimento para im-
plantar o negócio
Apesar do empreendedorismo ser algo muitas vezes 
nato, os empreendedores não nascem prontos, muitos 
precisam de um apoio educacional, através de palestras, 
treinamentos e incentivos. O que mais causa a derrocada 
dos microempreendimentos individuais é a falta de uma 
boa gestão administrativa, não seguir as atualidades no 
mercado, a má escolha da atividade principal da empre-
sa, a falta de inovação de seu produto ou serviço e o des-
controle nanceiro. Através de um planejamento es-
tratégico é possível honrar compromissos públicos, so-
ciais, ambientais e éticos. As microempresas individuais 
precisam focar na excelência de seu atendimento, na 
qualidade de seus produtos e na melhor prestação de seu 
serviço, mesmo sendo pequeno o empreendimento em 
questão. 



TRANSFORMANDO 
ESPERA EM 
QUALIDADE DE VIDA
Hospital Fraiburgo trabalha com o objetivo de 
converter o m das esperas intermináveis em 
saúde e qualidade de vida.

Aliar dor a uma espera, que muitas vezes parece inter-
minável. Parece dois ingredientes incompatíveis com 
qualquer receita de saúde e bem estar, e realmente são! 
Com o objetivo de converter tudo isso em qualidade de 
vida de centenas de pacientes, o Hospital Fraiburgo vem 
desenvolvendo, desde o mês de abril, diversos mutirões 
de cirurgias eletivas.
Diferente das cirurgias e dos procedimentos de emer-
gência, as eletivas, que vem sendo desenvolvidas no 
Hospital Fraiburgo, são aquelas em que se consegue 
escolher a melhor data para se realizar o procedimento 
cirúrgico. Geralmente elas são realizadas após diversos 
exames, que são feitos para obter as melhores condições 
de saúde do paciente, podendo ser postergada por até 
um ano, porém sua realização é essencial para a reso-
lutividade efetiva dos problemas ocasionados pela do-
ença.
No Hospital Fraiburgo, a perspectiva é que, até nal de 
julho, mais de 1150 procedimentos sejam realizados, 
atendendo pacientes que estão há um longo tempo na la 
de espera dos municípios que compõe a região da 
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe 
(AMARP) e da Associação dos Municípios do Meio Oeste 
Catarinense (AMMOC).
As cirurgias são realizadas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), com o apoio do Governo do Estado de Santa Ca-
tarina, por meio da Secretaria de Saúde, e as especia-
lidades são as mais diversas, incluindo ortopedia, oftal-
mologia, urologia, otorrinolaringologia, ginecologia, 
vascular e cirurgia geral. Com esses procedimentos,

o Hospital Fraiburgo está sendo referência, como um dos 
que mais realiza procedimentos no estado de Santa 
Catarina.
Dentre os destaques das cirurgias eletivas realizadas no 
Hospital Fraiburgo, a especialidade com maior frequência 
de procedimentos é oftalmologia, em especial, a cirurgia 
de catarata, na qual Fraiburgo já é uma referência. Ao total 
serão realizados mais de 800 procedimentos.
Para atingir tais volumes, que garantem, além de um 
quadro de resolutividade alto e uma efetividade na presta-
ção de serviço, o Hospital Fraiburgo conta com uma am-
pla equipe capacitada, formada por técnicos, enfermei-
ros, anestesistas e médicos em geral. O quadro adminis-
trativo e a equipe técnica do Hospital também são essen-
ciais nesse processo, garantindo um atendimento huma-
nizado e dentro dos critérios exigidos.

Procedimentos são realizados com segurança de uma unidade
capacitada e altamente equipada para atender a demanda





Você conhece o CARTÃO 
DE CONVÊNIOS da ACIAF?
Ferramenta está disponível para todos 
os colaboradores de empresas associadas

Um cartão que gera descontos especiais em inúmeros 
estabelecimentos. Assim é o cartão de convênios da 
ACIAF, que está em vigor há diversos anos, oferecendo 
facilidades aos funcionários de empresas associadas, 
interessadas no produto. Para possuir o cartão, que 
apenas detém taxa de confecção e não de anuidade, 
basta o interessado comunicar o RH da sua empresa ou 
diretamente na ACIAF.
Para a diretora executiva, Fernanda Rosar, o objetivo é 
oferecer mais uma vantagem as empresas associadas 
“Não há uma tabela especica de descontos, porém na 
rede credenciada, as vantagens variam de 5 a 25% de 
descontos em consultas, exames, compras e demais 
utilidades” armou.
O cartão de convênio conta com uma ampla rede 
credenciada. Constam: médicos, sioterapeutas, aca-
demias de ginástica, laboratórios, relojoarias e óticas, 
bem como, clínicas e consultórios odontológicos. 
Outra vantagem do cartão é a não necessidade de 
anuidade. De posse de documento que comprove que o 
usuário é funcionário de empresa associada da ACIAF, o 
mesmo requisita o cartão, que pode ser extensivo a de-
pendentes. Com o cartão, na hora da utilização o des-
conto é solicitado e o pagamento é feito no momento.
 “Não há debito em folha de pagamento e nem avaliação 
de crédito. Possuindo o cartão, o usuário apresenta na 
hora do procedimento e requisita o desconto, que é 
emitido pela empresa credenciada. O objetivo principal 
é fomentar a utilização dos beneciários com a rede 
credenciada, composta por empresas associadas da 
ACIAF, e consequentemente de Fraiburgo” armou.
Para mais informações sobre o cartão de convênios os 
interessados podem entrar em contato com a ACIAF no 
49 3246 3576 ou pelo email aciaf@aciaf.com.br. 

MÉDICOS
Por meio do cartão de convênio da ACIAF, diversos médicos

disponibilizam valores diferenciados para consultas

DENTISTAS

FARMÁCIAS

Descontos especiais que variam de 5 a aproximadamente 
50%, dependendo do procedimento odontológico

As farmácias credenciadas no cartão de convênios 
da ACIAF também oferecem descontos mais que especiais

COMÉRCIO
Além de médicos,dentistas e farmácias de Fraiburgo, o 

comércio também integra o cartão de convênio da ACIAF.

mailto:aciaf@aciaf.com.br


Todo empresário, sobretudo os mais novos, já se 
questionaram o porquê de se aliar a uma Associação 
Empresarial – ACI. Pode parecer pouco natural buscar 
por mais uma “conta a pagar”, através da contribuição, 
principalmente quando se está no começo do negócio, 
ou ele já funciona há muitos anos sem nunca ter tido 
contato com uma Associação. Alguns empresários 
podem já ter uma boa fatia de mercado e achar inútil se 
reunir com outros empresários para tentar expandir seu 
market share. Muitos podem simplesmente não saber o 
que realmente faz uma ACI e o que ela pode fazer por 
eles. O caso é que ainda existe um gap de comunicação 
entre empresas e Associação.
De um modo geral, a ACI é uma organização que valo-
riza o coletivo. Através dela e de acordos feitos entre 
seus associados, muitos serviços e produtos são dis-
ponibilizados para uma comunidade de empreende-
dores de forma muito mais acessível, fazendo com que 
haja benefícios compartilhados entre essa comunidade.
Além disso, a junção em uma entidade empresarial de 
um grupo de empresários de uma cidade ou região o 
transforma em um grupo com muito mais força para rei-
vindicar direitos e melhorias. Os governos sempre res-
pondem primeiro aos grupos, e somente depois para os 
indivíduos, quer seja pessoa física ou jurídica.
A grande maioria das ACIs contam com assessoria jurí-
dica e administrativa que pode apoiar os empresários, 
bem como indicar onde estão os melhores serviços na 
sua cidade e região. Outro fator muito impor-tante é a 
troca de experiência e os treinamentos contínuos que as 
ACIs promovem.

Ao se associar a uma ACI o empresário passa a participar 
de programas que podem atrair clientes, porém este não é 
o objetivo principal, o melhor está em receber apoio e 
juntar-se a um grupo, fortalecendo o comércio e indústria 
da sua cidade e região. Muitos se associam com o obje-
tivo de vender mais, mas a ACI tem a função de unir os 
empresários para conseguir melhorias do setor público 
bem como trocar experiência entre eles, fortalecendo 
vínculos, fazendo-os mais fortes como grupo, e outra 
coisa, não adianta se associar e não participar.
Uma Associação tem a missão de juntar empresários e 
fortalece-los através de programas de benefícios de 
consumo em grupo, por meio da interpelação ao setor 
público, entre outras coisas. As ACIs também ajudam os 
empresários e seus colaboradores com capacitações e 
treinamentos. Resumindo: Todo grupo é mais forte que o 
indivíduo. Estar atento às novidades que as associações 
entregam aos empresários sem dúvida pode melhorar em 
muito a movimentação do mercado, além da alta capa-
cidade de networking entre os empresários, metodologia 
que gera muitos negócios.

VOCÊ CONHECE OS BENEFÍCIOS 
DE SER UM ASSOCIADO?

As Associações Empresariais são organizações que valorizam o
coletivo e que buscam melhorias e desenvolvimento.[

[

Se você não é um associado ACIAF
você pode aderir ao sistema por meio 

Telefone: 49 99171 7885 
Email - aciaf@aciaf.com.br



Aliando PRODUTIVIDADE
com RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
A preocupação ambiental é mais 
que uma tendência de mercado. 
É uma necessidade mundial.

As relações do homem com a natureza, em espe-
cial, quando o assunto é produtividade, evoluíram 
muito. Do homem das cavernas, que retirava do 
meio ambiente todo o material necessário, sem 
uma preocupação extra, com o empresário de 
hoje, regrado em uma série de apontamentos legais,
 há uma diferença muito grande, porém, as 
realidades também mudaram muito, e mais 
que cobrança, há um sentimento de responsabili-
dade ambiental e uma difusão muito positiva 
do ecologicamente correto.
Em Fraiburgo, uma das empresas que está muito 
atenta às mudanças comportamentais é a Trombini,
 especialmente porque seu ramo de atuação está 
concentrado na produção de embalagens de papel 
ondulado e sacos de papel multifoliados. Empresa verti-
calizada, trabalha desde a madeira, exclusivamente ori-
unda de reorestamento, a celulose, até o papel na-
lizado.
Para produzir e mesmo assim manter seu status 
ecológico, a empresa prima por uma série de ações que 
revolucionam a maneira como tratamos o meio ambi-
ente. Se na base, a madeira extraída é oriunda de reo-
restamento, próprio e de terceirizados, porém todos le-
galmente instituídos e respeitando os critérios legais, na 
indústria o processo não é diferente.
Para o gerente da Trombini Fraiburgo, Clóvis José de 
Oliveira, a empresa foi criada e implantada no seu local 
atual e a cidade foi crescendo às margens, gerando al-
guns transtornos. “Nosso propósito é produzir gerando 
o mínimo de incômodos possível. Todos os trabalhos 
são voltados à segurança e aos critérios ecologica-
mente corretos” destacou Clóvis alertando que há muita 
tecnologia nesse processo.

Além de atenuadores de ruídos e da produção de energia 
por meio das caldeiras, a Trombini ainda disponibiliza cal-
deiras de recuperação com precipitadores eletrostáticos 
que separam as partículas de material químico, para rea-
proveitamento do mesmo, bem como lavadores de gases 
nos chaminés das demais caldeiras, garantindo a reten-
ção de todas as partículas que possam poluir o meio am-
biente e emitindo unicamente o vapor de água.
Se tratando de água, a empresa ainda conta com um 
sistema de tratamento especíco, para que a mesma pos-
sa ser reaproveitada no processo. Os resíduos que restam 
no tratamento da água vão para compostagem, sendo 
considerados ótimo fertilizantes que são utilizados em 
lavouras e nos reorestamentos.
“Temos estudos frequentes para atestar esse compro-
misso ambiental e estamos avançando muito nesse 
critério. Somos referência no setor, queremos progredir 
cada vez mais, porém, sem deixar de lado, o meio 
ambiente, que é essencial para a vida de todos” nalizou 
Clóvis.

Gerente da Trombini Fraiburgo, 
Clóvis José de Oliveira



O que você faz pelo 
MEIO AMBIENTE?

ocê e sua empresa podem fazer mais pelo meio 

Vambiente e pela sociedade a qual integram. Essa é 
a proposta da Associação Empresarial de 

Fraiburgo (ACIAF) que desenvolve constantemente uma 
campanha de sustentabilidade. Por meio dos canais 
tradicionais da entidade, os associados e a comunidade 
em geral, podem conhecer e multiplicar boas práticas.
A campanha está concentrada em iniciativas simples, 
que podem ser copiadas por qualquer pessoa ou 
empresa. Os conceitos estão alicerçados nos quesitos de 
reutilize, recicle e poupe o meio ambiente. Nos copos 
descartáveis a grande iniciativa se concentrou na indi-
cação aos colaboradores utilizarem seus copos próprios, 
em especial de vidro, a m de gerar a reutilização. Para a 
energia e a água, um controle mensal também é realizado 
para vericar o consumo, e dicas para poupar esses dois 
bens também estão divulgados em frente a torneiras e 
tomadas de luz. 

Saindo da esfera interna da ACIAF, também há duas ini-
ciativas que são amplamente aplicadas e que vem 
trazendo resultados positivos, que concentram-se na reci-
clagem do óleo de cozinha, desenvolvido pelas empresas 
integrantes do Núcleo de Gastronomia da associação, 
bem como a de vidros, realizada por algumas empresas 
integrantes do Núcleo do Setor Imobiliário.
Para a diretora executiva da ACIAF, Fernanda Rosar, o 
objetivo é multiplicar boas práticas. “A empresa que adota 
práticas responsáveis perante questões ambientais torna 
sua gestão mais clara e consciente. Além disso, a quali-
dade da imagem e dos serviços oferecidos passa a ser 
vista com maior credibilidade pela sociedade na qual a 
organização está inserida” armou Fernanda evidencian-
do que desde 2013 a ACIAF promove o Programa Integra-
do de Ações Sustentáveis, que abrange colaboradores, 
consumidores, fornecedores e a comunidade em geral de 
Fraiburgo.

Ações sustentáveis estão constantemente no foco de atuação da ACIAF[

[

Pode contar

O rol de Soluções Empresariais ACIAF
tem como foco o desenvolvimento empresarial

dos associados, bem como, contribui para o 
crescimento das regiões onde estão inseridas

www.aciaf.com.br



ACONTECEU

Jovens, estudantes do 3º ano da EEB Gonçalves Dias, de Fraiburgo, estão 
participando de mais uma edição do programa #Amanhã, que tem como
foco a preparação do jovem para o mercado de trabalho. O programa 
conta com o apoio das empresas: Polpa Brasil, Fiesc/Sesi e Inself T&D. 
A realização é da Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF).

Cinco empresas passam a integrar, neste ano 
de 2018, o programa de marketing da ACIAF. 
Fazem parte desse projeto: Uniarp, Sicoob, 
Rio Verde, Colégio Cefrai e Parque Águas 
Tirolesas.

O desenvolvimento regional foi pauta da programação do Associa AÇÃO, um 
Encontro das Associações Empresariais da Regional Meio Oeste, que aconteceu 
em maio, em Fraiburgo, durante a Expo ACIAF 2018. Na oportunidade, deputados 
federais e estaduais e futuros candidatos ouviram os pleitos das associações 
regionais e receberam uma carta de intenções da região meio oeste. O evento foi 
presidido pelo presidente da Facisc, Jonny Zulauf

Fraiburgo elevou a categoria turística, segundo 
Ministério do Turismo. Com a conquista, mais 
recursos e projetos especiais poderão contemplar 
o município, proporcionando um crescimento ainda 
mais expressivo do setor. O fato foi comemorado 
pela ACIAF, tendo sido vista como oportunidade 
para o município.



Posse!
DA ACIAF 2018/2019

Wilson recebe homenagem por serviços prestados

Coordenadores de Núcleos também são empossados

Conselheiros Fiscais da ACIAF para gestão 2018/2019

Entidade recebe homenagem da Facisc, pelo vice-presidente regional Amarildo Niles.

Cerimônia foi realizada no mês 
de janeiro, no Salão de Festas do 
Hotel Renar e contou com 
grande adesão do empresário 
associado



VOCÊ JÁ TEM O 
SEU UTIL CARD?
Ferramenta facilita o processo de adiantamento 

salarial para as empresas e otimiza a geração
de negócios no município.

                            Um cartão, sem anuidade, e com
                milhares de vantagens. Impossível alguém    

              não querer, não é mesmo? Assim é o Util Card, 
uma ferramenta disponível pela ACIAF que visa 
promover uma facilidade a mais para o empregador, que 
conta com um sistema automatizado para proceder 
com os adiantamentos salariais, bem como, para o 
empregado, que conta com o mesmo, que pode ser 
utilizado em diversos estabelecimentos comerciais, 
dos mais variados estilos: de supermercado à loja de 
roupas e salões de beleza.
A funcionalidade e os benefícios dos cartões Util Card 
são muitas, uma delas, se concentra na ampla rede de 
empresas credenciadas, ou seja, a diversidade e a 
quantidade de empresas que recebem este cartão. Em 
Fraiburgo, mais de 100 estabelecimentos utilizam essa 
ferramenta como meio de gerar bons negócios.

Outra grande vantagem é a possibilidade de descontos. 
Diferentemente do crediário, que o colaborador teria que 
fazer caso não tivesse o adiantamento salarial, com o Util 
Card, nesse modelo, há descontos na aquisição de 
produtos e serviços, como forma de incentivo, visando 
uma economia nanceira. Outra vantagem, é que além do 
colaborador, pode ser incluído também os dependentes, 
que podem efetuar as compras em nome do titular.
Para a empresa, este também é um bom negócio. O Util 
Card possui uma gestão totalmente online, dá oportuni-
dade de escolher o prazo de pagamento e não possui taxa 
de manutenção. Além de satisfazer os seus funcionários 
com todas as facilidades citadas anteriormente, você 
também estará ajudando toda a região em que a sua 
empresa está localizada. O sistema de convênios adotado 
pelo UTIL Card é baseado na cooperação entre os negó-
cios locais, promovendo o desenvolvimento local e aju-
dando a regular o mercado em que atua.



INCUBADORA
TECNOLÓGICA

Você sabe o que é isso?
m mecanismo que vem sendo utilizado no mun-

Udo todo pra induzir a criação de empresas inova-
doras: as Incubadoras Tecnológicas são ambi-

entes especialmente planejados para a difusão do co-
nhecimento e da inovação. Na incubadora, as empresas 
têm acesso a serviços especializados e consultorias 
que facilitam seu desenvolvimento e a realização de pro-
jetos diferenciados.
Com essa proposta, o município de Fraiburgo, por meio 
do apoio e do incentivo de diversas entidades, insti-
tuições e órgãos públicos, está estudando a possibilida-
de de implantação de uma unidade local, com o foco na 
geração de oportunidades, desenvolvimento e diversi-
dade econômica. Em maio, representantes da Incuba-
dora Tecnológica de São Bento do Sul (ITfetep), refe-
rência nacional no modelo, estiveram apresentando a 
proposta ao Conselho de Desenvolvimento – Desenfrai.  
A reunião aconteceu na sede da Associação Empresa-
rial de Fraiburgo (ACIAF) e contou com a explanação do 
executivo da ITFetep, Osvalmir Tschoeke.
Segundo o presidente da ACIAF, Wilson Ribeiro Cardoso 
Junior, a entidade apoia a iniciativa “Assim como outros 
projetos que contribuem para o desenvolvimento de 
Fraiburgo, esse conta com total apoio e incentivo da 
Associação Empresarial. Acreditamos que essa ferra-
menta é essencial para gerar novas oportunidades” ar-
mou. São apoiadoras da iniciativa, além do Poder Pú-
blico Municipal, as entidades: ACIAF, Sebrae, CDL, IFC, 
Senai, Unoesc e Uniarp.
Incubadora tecnológica de São Bento do Sul - Iniciou 
suas atividades em 2006 no Centro de Gestão Empresa-
rial e hoje tem sua sede própria com 686m² em São 
Bento do Sul. Apoia no total 32 empresas.

Diminuição da taxa de mortalidade das empresas;

Desenvolvimento socioeconômico da região em que 
está inserida por meio da criação de postos de 
trabalho;

Redução dos riscos e custos até a inserção de uma 
inovação no mercado;

Facilidade com relação ao intercâmbio entre 
empresa, academia e centros de pesquisa e 
tecnologia;

Resolução de problemas enfrentados pelas 
empresas em seus primeiros anos;

 Orientação na elaboração, submissão e gestão de 
projetos institucionais;

Acompanhamento e revisão dos planos de negócios;

Prospecção de editais de fomento;

Orientação na busca de nanciamento;

Assessoria administrativa e estratégica;
Ÿ

Promoção de capacitação e treinamentos;

Quais são as vantagens oferecidas 
por uma incubadora?
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