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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

2019 chegando ao fim, momento de balanço, avaliação e projeção
para o próximo ano. Neste ano, essa data terá um significado
especial para mim, pois marcará o encerramento de um ciclo de
oito anos e seis meses de dedicação ao voluntariado da Associação
Empresarial de Fraiburgo (ACIAF).
Neste período tive a satisfação de poder debater inúmeros assuntos
em prol do desenvolvimento dos negócios, contribuindo e
desempenhando o papel de agente mobilizador para pleitos
importantes como a economia, a geração de negócios, o
empreendedorismo, a infraestrutura, o desenvolvimento humano e
profissional, a educação, a saúde entre outras inúmeras pautas que
buscamos melhorias, por meio da casa do empresário
fraiburguense, a ACIAF.
Foram cinco anos e seis meses atuando como Diretor e outros três
anos como presidente desta associação que é referência no
associativismo pelas ações, pela união das pessoas e pela
representatividade da entidade, e concluo esse ciclo com uma
satisfação enorme em poder fazer parte dessa história de
crescimento e desenvolvimento.
Com o desejo de contribuir para fazer o associativismo mais forte e
criar uma economia colaborativa que gerasse cada vez mais
desenvolvimento, aprendi que maior que qualquer desejo de ver
todos torcendo pelo mesmo time é aproveitar os aprendizados que
acontecem durante o jogo e por isso hoje sou capaz de olhar para
traz e perceber que mesmo querendo dar e contribuir, fui eu quem
mais me transformei, quem mais aprendeu.
Encerro feliz por ter feito o melhor que poderia juntamente com um
grupo de pessoas altruístas que se dedicaram a estar comigo nesta
caminhada associativa, a diretoria, os colaboradores e parceiros
que sempre abriram as portas em prol do diálogo para crescermos
enquanto pessoas, empresas e município.
Agradeço especialmente aos associados que depositaram sua
confiança no trabalho realizado. Desejo sucesso a nova diretoria e a
toda equipe técnica, porque a resposta está nas pessoas.

WILSON RIBEIRO 
CARDOSO JUNIOR



SOMOS UMA ENTIDADE 
FORMADA POR 
EMPREENDEDORES
A ACIAF foi fundada em 20 de fevereiro de 1995,
resultado da mobilização de um grupo de
empresários de visão estratégica. Reconhecida no
cenário estadual pela sua forte atuação, nosso
trabalho vai além de dar voz aos interesses da classe
produtiva e da prestação de serviços aos associados.

Ao longo de quase três décadas, a ACIAF contribuiu
para o fomento de inúmeros projetos capazes de
trazer mais investimentos e novas perspectivas para
a região. Em prol do progresso coletivo, apoiou
inúmeras ações comunitárias e se consolidou como
entidade representativa, sempre com o intuito de

facilitar a troca de informações e promover um
ambiente mais próspero para os negócios e o
desenvolvimento econômico e social. Atualmente a
Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) se
consolida como uma entidade independente e sem
fins lucrativos, dedicada à representação e à defesa
dos interesses do empresariado local.

Nosso propósito é fortalecer a classe, oferecendo
soluções que favoreçam o empreendedorismo e a
inovação, unindo esforços para o desenvolvimento
das empresas e da comunidade

Conheça os membros da gestão 2018-2019:

Wilson R.C.Junior
Presidente

Jeferson Argenton
Vice-presidente

Fábio Dutra
Diretor do Prog. Empreender

Rafael Benincá
Diretor Adm./Financeiro

Josué Conchi
Diretor da Ind. e Comércio

Tiago Ziolkowski
Dir. de Soluções e Mercado

Soeni Yamaguchi
Diretora de Ed. Empresarial

Sidnei Rezzadori
Diretor de Resp. Social

Marcos Westphal Gonçalves
Diretor de Agronegócio

Andrew Vanz
Diretor de Integração



EX-PRESIDENTES
Já contribuíram muito em suas gestões e atualmente integram o Conselho Superior

Wilson R. C. Junior Luiz F. T. Zanella Jorge Pederiva Roland Brandes Sônia Ap. L. Lacowicz Celso Vanz

Irineu Sechi Heldes Regalin Gian Burda Daniel Dresch André Rosera Osmar Soligo

EQUIPE TÉCNICA

Suliane Tomazini Sec. Executiva

Marcelo Stieven Consultor Soluções

Elais Ferreira do 
Amaral

Consultora de 
Núcleos

Cristiane Rezzadori Agente de Registro

Milena de Almeida Estagiária

Josiane Zago Assessora de 
Comunicação

Alisson Soligo Assessor Jurídico

Marcia dos Santos Aux. De Serviços 
Gerais

Fábio Gheller de 
Oliveira

Auxiliar
Administrativo

A ACIAF ainda conta com os Conselheiros fiscais: 
Cleiton Odorizzi Betineli, Dirceu Piana, 

Guilherme Techio, Ismael Conte e Ivete Odorizze

CONSELHO FISCAL

NÚMEROS EM AÇÃO

SERVIÇOS
48%

COMÉRCIO'40%
40%

INDÚSTRI
A
6%

AGRONEGÓCIO
3%

TERCEIRO SETOR
3%



INSTITUCIONAL
Dentro do Planejamento 
Estratégico da Associação 
Empresarial de Fraiburgo 
algumas metas institucionais 
foram atingidas

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2019



INOVAÇÃO

A unidade 
funcionará no 
bairro Jardim 
América, em 

Fraiburgo.

A proposta da incubadora é dispor de um 
espaço para abrigar novos negócios, 

oferecer estrutura e fornecer subsídios 
técnicos e de gestão para contribuir na 

transformação de resultados de pesquisas 
em atividades econômicas rentáveis. 

Os recursos financeiros diretos para o 
projeto serão aportados pela 
Prefeitura Municipal de Fraiburgo, que 
selecionou a entidade gestora por meio 
de um chamamento público.

A Incubadora tem como foco estimular 
o empreendedorismo, fortalecer e 
preparar pequenas empresas a iniciar, 
sobreviver e prosperar no mercado. 

As empresas incubadas contarão com 
apoio e informação para o 
desenvolvimento empresarial e apoios 
gerenciais e técnico, 

A seleção dos participantes se dará por 
meio de edital. Os negócios 
selecionados poderão utilizar a 
estrutura da Incubadora para realizar 
estudos e análises de 
desenvolvimento do negócio, 
verificando sua viabilidade ou não. 

Será constituído um comitê gestor do 
projeto, com a participação de várias 
entidades, dentre estas: CDL, IFC, 
SEBRAE, SENAI, Uniarp, além da 
própria Prefeitura Municipal de 
Fraiburgo.



CICLO DE 
PALESTRAS

Foram realizados oito 
encontros durante o 

ano e mais de 500 
participações foram 

confirmadas

Foco foi capacitar o empresariado 
associado, oferecendo conteúdo 
qualidade e de relevância 

Um ciclo de informações, capacitações 
e treinamentos. Assim foi o Ciclo de 
Palestras promovido pela Associação 
Empresarial de Fraiburgo (Aciaf), por 
meio da Pró+Aciaf, uma solução 
empresarial da entidade que trabalha 
com essa finalidade. 

As ações foram gratuitas a todos os 
empresários associados.

O Ciclo de Palestra contou com os 
seguintes temas: Liderança, 
Atendimento ao cliente, Vendas, Lean
manufacturing, Inovação, Marketing, 
Gestão financeira e Liderança



#amanhã
Programa desenvolvido pela Associação 

Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), conta com 
a gestão da Inself TED e apoio das empresas 

Polpa Brasil e Fiesc/Sesi

Programa vem sendo desenvolvido 
desde 2017.

Mais de 700 estudantes já participaram

Realizado em 2019 com os três anos do 
Ensino Médio da EEB Gonçalves Dias[

Foco é a preparação do jovem para o 
mercado de trabalho.



TURISMO
Comissão 

reúne o trade 
municipal para 

debater 
alternativas 

para o segmento

A Associação Empresarial de Fraiburgo 
reuniu o trade municipal para a Comissão de 

Assessoramento que debate o setor , os 
problemas e as alternativas para 

desenvolvimento. 

O objetivo é coordenar as atividades e 
promover ações que possibilitem o 
desenvolvimento do setor.

Foco no aumento da quantidade de turistas na 
cidade e aumentar dos atuais 52 mil 
turistas/ano para mais de 150 mil/ano; e da 
permanência do turista na cidade.

Ações de promoção de melhorias nos serviços  
capacitando frentistas, recepcionistas, 
balconistas, garçons, taxistas, atendentes, 
vendedores, trazendo cursos como chefe de 
cozinha, sommelier, receitas a base de maçã, 
guia turístico, entre outras necessidades do 
trade.

Iniciativas de promoção da Fantour, com a 
proposta de atrair agências de viagens para a 
região, além de impulsionar ações de 
marketing interno e externo.

A Comissão funciona com a reunião do trade e 
a promoção de ações coletivas .

As ações acontecem por meio de um 
processo de consultoria grupal, onde o 
elemento primordial que norteia todo o 
trabalho serão as contribuições dos 
participantes.



PGVE
Programa de Gestão e Vivências 
Empresariais reúne cerca de 55 

empresários em um programação de 
formação superior  altamente eficiente.

O Programa é desenvolvido na Associação e conta 
com oito módulos de doze horas abordando: liderança 

e metas; gestão de pessoas; inteligência comercial; 
estratégia empresarial; gestão financeira; inovação 

nas organizações; modelos de tomadas de decisões e 
sustentabilidade do negócio.

O objetivo do PGVE é oportunizar aos associados um 
programa de desenvolvimento gerencial para 

alavancar os resultados dos negócios e do 
associativismo. 

O corpo docente é altamente qualificado, com 
professores com conhecimento e experiência no 

mercado nacional e internacional.



EXPO

Evento 
acontecerá de 30 

de abril à 03 de 
maio de 2020 no 

Centro de Eventos 
de Fraiburgo

Programação  para 2020 foi alinhada 
entre diretoria e equipe técnica, bem 
como, primeiras parceriais já foram 

firmadas para o grande evento que 
acontecerá no ano de 2020

Patrocinadores já formalizados

Expositores internos já reunidos e definidos 
os estandes

Novidades com:

Mostra da inovação
Festival gastronômico

Vendas internas

Definição das capacitações que serão 
disponibilizadas

A Expo ACIAF é uma das maiores feiras 
multissetorias da região e conta com 
exposição do comércio. Indústria e serviços, 
bem como, momentos de formação e 
capacitação.



REPRESEN
TATIVIDADE
Melhoria na estrutura  da entidade, 
bem como, ações  que visaram buscar 
o desenvolvimento local e regional 
também contaram com os esforços da 
ACIAF

A Associação Empresarial de 
Fraiburgo sempre teve como bandeira 
a representatividade, afinal, uma das 
razões de sua existência é a união em 
prol do desenvolvimento.

Cumprindo com essa essência, em 
2019 foram realizados inúmeras 
iniciativas com essa finalidade. 

O “Desenvolvimento In Foco” foi um dos 
eventos que trouxe para as cadeiras da 
instituições debates como melhoria na 
infraestrutura e o loteamento 
industrial de Fraiburgo.

De forma coletiva, com a Facisc, 
também foram realizadas Plenárias 
Regionais, debatido o programa Voz 
Única que apresentou de forma 
coletiva as prioridades para a região.

Além disso, a entidade melhorou 
consideravelmente a estrutura a fim 
de receber seus associados e a 
comunidade , bem como, integrou uma 
série de Comissões Municipais e 
regionais.



SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS
Um conjunto de soluções para 
melhorar e desenvolver os seus 
negócios

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2019



SOLUÇÕES
Nosso rol de soluções conta com diversos 

estilos a fim de atender uma variada área de 
associados. São voltados a proteção, saúde e 

capacitação do empresariado associado

Com parceiros e soluções estratégicas você tem 
tranquilidade para desenvolver o seu negócio.

Com essa finalidade, a ACIAF oferece uma gama 
diversificada de soluções que contemplam áreas com 

saúde, segurança, serviços, capacitações e muito 
mais



PRÓ+ACIAF
Capacitação 
para o time, 

crescimento 
para o 

negócio.

A Associação Empresarial de Fraiburgo 
reuniu o trade municipal para a Comissão de 

Assessoramento que debate o setor , os 
problemas e as alternativas para 

desenvolvimento. 

Independente da área de atuação da sua 
empresa, com a Pró-Mais nossos associados 
têm suporte em ações de treinamento, 
capacitação e desenvolvimento de seus times

Benefícios:

Profissionais especializados em diversas 
áreas.

Palestras e treinamentos alinhados às 
necessidades do negócio.

Treinamentos in company.

No ano de 2019, como lançamento dessa nova 
solução, foi realizado, para os associados 
ACIAF, de forma gratuita, um Ciclo de 
Palestras, que utilizou como banco de 
talentos a Pró mais ACIAF.

Foram oito encontros e mais de 600 pessoas 
participantes.



MARKETING

Empresas Sicoob,
Rio Verde, Cefrai e 

Águas Tirolesas 
participaram do 

programa em 2019

O Programa de Marketing da ACIAF 
contou com quatro empresas parceiras 

em dois anos de alinhamento 
estratégico.

Programa que visa firmar parceria 
institucional entre empresas.

De um lado, a ACIAF abre suas portas e seus 
canais para divulgação.

Do outro, empresas parceiras, apoiam a 
iniciativa e passam a fazer parte, 
contribuindo mensalmente para sua 
viabilização.

São contrapartidas as empresas parceiras:

Logotipagem do veículo institucional com as 
marcas parceiras

Logotipagem das salas de capacitação, 
auditório e salas de reuniões da entidade 
com as marcas parceiras

Divulgação das marcas no site da ACIAF com 
link direto para os canais das empresas 
parceiras.

Divulgação com matérias nos canais da 
entidade, bem como, Revista Empresarial e 
email marketing.

Em 2019, o programa que é bianual foi 
concluído.



REVISTA 
Na quinta edição, a Revista 
Empresarial é um canal 
genuinamente fraiburguense, que 
enaltece o conteúdo local.

Uma revista publicada de forma 
semestralmente

No conteúdo, material genuinamente 
fraiburguense e de relevância para o 
empresariado.

São 1500 exemplares impressos e 
distribuídos gratuitamente para todos 
os associados, locais estratégicos do 
município e referências estaduais.

Em 2019 foram duas edições 
publicadas que levaram a comunidade 
local e estadual conteúdos como o 
turismo, economia, fruticultura, além 
da programação e novidades da 
Associação Empresarial de Fraiburgo.



NÚCLEOS 
EMPRESARIAIS
Conjunto de empresários do mesmo 
segmento ou diferentes reunidos para 
tratar de melhorias pontuais

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2019

Núcleo de 
Gestão de Pessoas



FRUTICULTURA
O Núcleo de Fruticultura foi criado em junho 

de 2018. Com o objetivo de avaliar a 
importância do setor para o 

desenvolvimento do município de Fraiburgo, 
o núcleo reúne produtores de maçã, ameixa, 

nectarina, pêssego e outras frutas

. Entre os propósitos estão a melhoria na 
infraestrutura, apoio à comercialização e a 
implantação de fábricas de processamento 

para o maior aproveitamento das frutas. 
Propõe-se ainda, como estratégia de 

desenvolvimento, a transformação do núcleo 
em arranjo produtivo

ENTRE AS AÇÕES REALIZADAS EM 2019:
Participação no Enfrute com um estande de 

apresentação, bem como palestras 
abordando Adubação em Pomares, 

Variedades de Maçã, Previsão Climática, 
NR31, entre outras iniciativas

.

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



GESTÃO DE 
PESSOAS

O Núcleo de Gestão de Pessoas foi fundado 
em 18 de fevereiro de 2010. É constituído por 

representantes de escritórios contábeis e 
empresas com departamento de Recursos 

Humanos implantados.

. Entre os propósitos estão a melhoria na 
infraestrutura, apoio à comercialização e a 
implantação de fábricas de processamento 

para o maior aproveitamento das frutas. 
Propõe-se ainda, como estratégia de 

desenvolvimento, a transformação do núcleo 
em arranjo produtivo

ENTRE AS AÇÕES REALIZADAS EM 2019:
Cartilha do RH, Visita Técnica ao Centro 

Administrativo da Havan; Palestra com Maria 
Aparecida Herdy e reuniões de alinhamento 

do Planejamento Estratégico

.

Núcleo de 
Gestão de Pessoas

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



JOVENS 
EMPREENDEDORES

O Núcleo de Jovens Empreendedores da 
ACIAF é um grupo multisetorial. Suas 

atividades estão focadas em três bases: a 
capacitação, o relacionamento e a 

representatividade. 

A ideia é promover o desenvolvimento de 
habilidades pessoais, estímulo e 

aperfeiçoamento da liderança, trabalho em 
equipe, organização pessoal, coordenação e 

execução de projetos.
ENTRE AS AÇÕES REALIZADAS EM 2019:

Case Freiburg – Expansão
Bate papo com os empresários: Amadeu 

Mazzola, Jhony Hoppen e Gerda Ziolkoswi.
Visita Técnica nas empresas: Rádio Fraiburgo 

e Baterias Pioneiro..
Stand Up com Hallorino Junior.

Ao todo foram 25 reuniões de trabalho.

.

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



AUTO 
REPARADORES

Criado em 2010, o Núcleo Auto Reparadores 
tem como objetivo o aprimoramento técnico, 

administrativo, financeiro e jurídico dos 
nucleados, buscando sempre atender as 

necessidades de aprimoramento do setor.

Com a missão de promover o crescimento e 
evolução dos empreendedores e de 

Fraiburgo, fomentar novas oportunidades e 
vocações, gerando a capacitação, o 

comprometimento e o desenvolvimento 
social, o Núcleo de Auto Reparadores 

desenvolveu em 2019 as seguintes ações:

Visita Técnica em uma mecânica em 
Curitibanos e na Exposição de Carros Antigos 
de Videira; Reunião regional do NEA; IVG 2019; 

Capacitação com Fábio Dutra.

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



SETOR 
IMOBILIÁRIO

O Núcleo Setor Imobiliário foi criado a partir 
da junção dos núcleos de Corretores de 

Imóveis e de Construção e Acabamento. 
Atualmente, tem como propósito promover o 
fortalecimento da classe, formar um círculo 

de parcerias, abrir oportunidades, trocar 
conhecimentos, além de desenvolver e 

estruturar o mercado imobiliário e o 
segmento da construção civil local.

Com a missão unir e fortalecer o setor com 
ações voltadas a atender interesses comuns 

e aumentar a representatividade e a 
valorização profissional, o Núcleo do Setor 

Imobiliário desenvolveu em 2019 as seguintes 
ações:

O foco das iniciativas consistiu na 
contribuição dos participantes na elaboração 
e revisão do Plano Diretor de Fraiburgo. Além 

de debates internos, foram realizados 
encontros com a ASSEAF, Cincatarina , Corpo 

de Bombeiros, entre outros.

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



GASTRONOMIA
Denominado Terra da Maçã, foi fundado em 

abril de 2010 para congregar empresários do 
segmento. Com grande potencial, a 

gastronomia de Fraiburgo tem promovido 
ações de desenvolvimento técnico e de 

gestão para melhorar seus negócios e 
aumentar a competividade, gerando 

emprego e aquecendo a economia local.

Com a missão de transformar o setor 
gastronômico do município em referência 

através da troca de experiências, qualificação 
e da melhor elaboração de alimentos. o 

Núcleo de Gastronomia desenvolveu em 2019 
as seguintes ações:

O Núcleo cuidou de toda a alimentação no 
Enfrute 2019, participou de Encontros 

Regionais de Gastronomia, de Cursos de 
aperfeiçoamento profissional, além de 

diversas reuniões de alinhamento referente 
ao Festival Gastronômico que acontecerá em 

2020 junto à Expo ACIAF

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



SÃO MIGUEL
O Núcleo São Miguel foi criado no dia 28 de 

outubro de 2015 e reúne as empresas de 
diferentes segmentos instaladas no maior 

bairro de Fraiburgo. Este é o primeiro núcleo 
territorial da ACIAF. 

A proposta é contribuir com iniciativas 
empresariais que fundamentem gestão e o 

desenvolvimento dos empresários e 
concomitante a isso, promova o 

desenvolvimento do bairro, especialmente 
em áreas como segurança, serviços e 

infraestrutura.
Em 2019 as ações realizadas pelo núcleo 

foram as seguintes:
Ação Social Amigos do São Miguel com a 

participação de centenas de pessoas. 
Capacitação sobre liderança, reuniões com o 

executivo municipal, parceria com a Uniarp
para pesquisa no bairro entre outras reuniões 

de alinhamento

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas



NÚMEROS
Acompanhe os principais 
números da entidade em 2019 e 
os balancetes anuais da 
Associação Empresarial de 
Fraiburgo.

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2019



Número de 
ASSOCIADOS

340
349

390

2017 218 2019

Número de 
PESSOAS IMPACTADAS

2895

3895

4887

2017 2018 2019



65%

35%
O movimento financeiro registrado pela 

Associação Empresarial de Fraiburgo em 2019 
correspondeu a 35% oriundos das 

mensalidades das empresas associadas

Já a receita obtida a partir da implantação e 
manutenção das Soluções Empresariais da 

ACIAF correspondeu a cerca de 65% do 
movimento total da entidade.



R$275.274,44 285.097,91 279.501,51

R$182.682,96 

R$412.715,04 

R$679.504,45 

2017 2018 2019

MENSALIDADE SOLUÇÕES

VOLUME DA
RECEITA

RESULTADO

93.436,24

21.151,59

52.763,57

2017 2018 2019



Parecer do
CONSELHO FISCAL



RELATÓRIO DE GESTÃO 2019


