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Objetivos Estratégicos

Representatividade - Maximizar a representatividade

Ambiente - Promover a melhoria do ambiente de negócios

Competitividade - Aumentar a competitividade dos associados;  prover 

soluções para prosperar, inovar e expandir os negócios dos associados 
gerando rentabilidade

Gestão - Garantir a gestão eficiente e exemplar da ACIF



ACIF na 
pandemia



Movimento que a ACIF liderou, 
desde 2020,  a nível estadual 
para unir em pautas comuns 
entidades de SC. 

Ao todo, em 2021,  foram mais de 
100 entidades envolvidas e que 
se reúnem até hoje para debater 
assuntos de interesse do 
empresariado catarinense.

● Mais de 6.800 
atendimentos realizados

● 96% foram atendimentos 
por telemedicina

● 4% precisaram de 
deslocamento pela UTI 
móvel

Ampliação do programa
em parceria com o BADESC. 
Aporte de mais 1 MILHÃO
de reais



Representatividade



● Audiências do Plano Diretor
● Reforma da Previdência
● Tecnologia 5G
● Estudo da Recuperação  da Lagoa da Conceição
● Segurança Pública (Entrega do Quartel do 21º 

Batalhão da PM)
● Discussão Saneamento básico (CASAN)
● Discussão Fundo Eleitoral
● Redução ICMS
● PDR

Pautas 
Estratégicas









Ambiente
de negócios



Regionais



51 voluntários
envolvidos 
diretamente

1.300 horas
de dedicação
voluntária

Mais de

12 mil pessoas
impactadas

Mais de

43 ações
realizadas



Festival de Natal Norte da Ilha

6.750 pessoas alcançadas

11.846 impressões  

+



Reestruturação do time de voluntários e redirecionamento do apoio à ação VAC.

Centro



Continente

Reestruturação do time de voluntários, aproximação com entidades 
e empresários da região e lançamento do Distrito Criativo 
Estreitar



Festival Viva a Lagoa

Mais de 1 milhão de visualizações
5 mil acessos ao site
665 mil pessoas alcançadas



● Café de boas-vindas e encontros de negócios 

Mais de 50 empresários da região

● Festival Viver Sustentável

Mais de 200 pessoas impactadas



PDR (Programa de Desenvolvimento Regional)

Ações executadas: 

Regional Continente
Lançamento do Distrito Estreitar, dos bairros Estreito, Canto e Balneário

Regional Canasvieiras*
Delimitação geográfica do Distrito Criativo e realização de workshops para levantamento dos problemas 
da região.

Regionais Centro, Ingleses, Lagoa e Sul*
Fase de mapeamento dos stakeholders da região.

✔

✔

✔

Lançamento do Programa de Desenvolvimento Regional



Competitividade



Mercado 12 mil
vidas no

+ de
Plano de Saúde

4 mil
associados

+ de

1,700
vidas no

+ de
Plano Odontológico



Participação em eventos
Startup Summit

17.216 participantes online
e 1.250 participantes presenciais.

● Geração de  270 leads com a ativação  =  
21,6% dos participantes

● Mais do que a geração de leads, a ativação
do stand gerou impacto positivo no evento.



Núcleos



núcleos
empresariais30

250
participantes

250 ações

Mais de

Mais de

Mais de

80%
identificaram 
crescimento
nas empresas. 
**faturamento, qualificação
e ou representação.

 



Comitê Aberto do Conselho de Núcleos

Prêmio Vencer 
Categoria Impacto
Núcleo vencedor: Núcleo Setorial de Gastronomia 
da Costa da Lagoa
Case - Infraestrutura na geração de oportunidades aos negócios

Categoria Inovação
Núcleo vencedor: Núcleo Setorial de Coworking
Case - Rodada de Negócios

Categoria Relacionamento
Núcleo vencedor:  Núcleo Multissetorial de Mulheres 
Empresárias
Case - Jornada do conhecimento

Categoria Socioambiental
Núcleo vencedor: Núcleo Multissetorial de Soluções 
Empresariais
Case - Parceria Projeto Conexão de Impacto



Dia do Nucleado

7ª edição do Dia do Nucleado(a)
“Inspire, respire e reinvente”. 

● Com capacitações e palestras
sobre liderança inspiradora.

● Participação de + 90% dos núcleos 
ativos + de 70 nucleados.  



17 mentoras
86 mentoradas

Ações destaques | ACIF MULHER 



Projeto Jornada do Conhecimento

17 convidadas

22 nucleadas ativas

76 mentorias realizadas

Alcance de 886 visualizações
nas publicações no ACIF Play e Instagram

Ações destaques | ACIF MULHER 



25 mentores
68 mentorados

Ações destaques | ACIF JOVEM



Núcleos



31 capacitações

462 pessoas
capacitadas

136 vídeos

1,4K inscritos no 
canal



Procedimentos de arbitragem:

6 processos
solicitados

4 processos
iniciados

dos quais

2 foram
finalizados

destes

2 estão
em curso

✔

Procedimentos de mediação:

2 processos
solicitados e

ambos finalizados



Gestão



Reconhecimento



Programa Evoluir

● Cumbuca Pulsar
● Cumbuca Liderar
● Cumbuca Prosperar

Gestão de
Talentos

de capacitação, com uma média de NPS de 92,85.

 Mais de

1168 horas

Ações de Endomarketing

voltadas ao nosso público interno. 

 13 ações



Ações Sociais Internas

Gestão de
Talentos

voltadas à comunidade de Florianópolis

Mais de

650 itens 
arrecadados



Boas práticas de governança na busca
pela excelência e melhoria contínua

● Implantação da LGPD – Lei Geral de Proteção de 
Dados

● Implantação do novo sistema de gestão ERP
● Programa de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional
● Implementação da área de Sucesso do Cliente 

para melhoria da Jornada do Associado
● Co-construa: implementação de melhorias setor 

de núcleos
● Evolução no plano de ação para o Prêmio Modelo 

de Excelência da Gestão (MEG 500 pts)
● Redesenho da organização tática da Área 

Comercial
● Reestruturação do Escritório de projetos ACIF
● Benchmarking externo 

Inovações 
de Gestão



Gestão 
voluntária

presenças
de diretores executivos
e externos nas reuniões da Diretoria 
Executiva

701

1510 participantes

442 horas
 voluntárias

 voluntárias
da Diretoria da ACIF

dos membros do Conselho Superior

3590  horas

nas reuniões de diretoria executiva

34 reuniões da Diretoria Executiva

05 reuniões do Conselho Superior

01 Assembleia-Geral



● Outorga das  Medalhas ACIF
● FestACIF 
● Homenagem ao centenário ao 

ex-Presidente Ody Varella

Eventos
Institucionais



14 projetos no eixo Ambiente

12  projetos no eixo Competitividade

5 projetos no eixo Gestão 

14 projetos no eixo Representatividade

Projetos

projetos,
aprovados45

dos quais encontram-se divididos por 
seus eixos estratégicos vinculados:

R$ 1.019.909 em valores investidos em projetos

 



● Entrega da pesquisa Esag Jr
● Pesquisa de regionais - impacto das regionais
● Pesquisa de soluções com

os associados

Soluções
& Inteligência



Comunicação
& Marketing

(representatividade)

Presença na mídia

1952 inserções

Canais Digitais
Facebook - Mais de 25.574 seguidores
Linkedin - Mais de 2.713 conexões
Instagram - Mais de 10.817 seguidores
YouTube - Mais de 1.943 inscritos
Site - Mais de 60.719 visualizações

Conteúdo Empreendedor

47 conteúdos sobre empreendedorismo

272 inserções

Rádio & tv

Impressos & portais

79 Notas e ofícios

no blog e em ebooks da ACIF



Programas



950  
toneladas

 de co2  evitados de serem
emitidos na atmosfera

Mais de

      milhões
litros de água  preservados

Mais de

80 mil
arrecadados
litros de óleo

2
3.900

impactadas

Mais de

60 ações
realizadas

Mais de

90 horas
direcionadas para
educação ambiental

R$ 50 mil
em patrocínio recebido  
(Liza - Cargill) 

pessoas

4.500

arrecadados
litros de óleo

Mais de

R$ 10 mil
em patrocínio recebido  
(Liza - Cargill) 

escolas
inscritas
20



200 pessoas
Mais de

R$ 10 mil
em patrocínio recebido  
(Liza - Cargill) 

impactadas

3 dias
de palestras
com convidados 
especiais



   

140 pessoas
impactadasMais de

2,298 mil kg
de resíduos 
eletroeletrônicos
coletados



● Reativação da Diretoria de Assuntos Internacionais 
● Nomeação da Fernanda Kotzias, homologada em 

direx no dia 16/11/2021, como nova Diretora de 
Assuntos Internacionais

● Aproximação com Câmaras (assinatura do Termo
de Cooperação com Câmara de Comércio 
Brasil-Espanha)



✔

projetos
inscritos38

projetos
aprovados

5

R$ 70 mil
em recursos destinados para o edital
(R$ 50 mil ACIF e R$ 20 mil Sicredi)



✔

projetos
inscritos19

projetos
recomendados2

ações
realizadas18


