
Faça parte!

Meios de contato
Entre em contato agora mesmo e saiba 

mais sobre nossos produtos e serviços.

(31) 3557-1042
(31) 3557-1384

(31) 3557-1042
(31) 98418-0499

aciamcdl@gmail.com

“Eu sou parte de uma 
equipe. Então, quando 
venço, não sou eu apenas 
quem vence. De certa forma, 
termino o trabalho de um 
grupo enorme de pessoas.” 
Ayrton Senna

www.aciamcdlmariana.com.br @aciam_mariana @aciammariana



Nosso
Trabalho

A Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Mariana (Aciam), 
representa os interesses dos associados 
visando ser referência na região dos 
inconfidentes. Busca aprimorar a 
qualidade das empresas locais 
oferecendo capacitação profissional a 
seus funcionários. A Aciam é a casa do 
empreendedor marianense sendo um 
ponto de apoio em resposta às suas 
necessidades.



Nosso
Caminho

Ética, Transparência, 
Credibilidade, Visão Social, 

Respeito, Atitude 
Apartidária.

Representar a classe empresarial, 
prestar serviços para os seus 

associados e promover ações para 
o desenvolvimento econômico e 

social do município. 

Ser uma entidade de classe 
referência na Região dos 

Inconfidentes.



Nossa
Equipe

Equipe formada por 
profissionais capacitados 

buscando o melhor 
para lhe atender.



Nossos
Produtos

O SPC Brasil é o sistema de 
informações das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas – CDL, 

constituindo–se o mais completo 
banco de dados da América Latina 
em informações creditícias sobre 
pessoas físicas e pessoas jurídicas, 
auxiliando na tomada de decisões 
para concessão de crédito pelas 

empresas em todo país.

Presente há 50 anos no mercado 
brasileiro, a Serasa Experian é 

responsável pela maior base de dados 
da América Latina e oferece os 

relatórios mais precisos e eficazes do 
mercado.

Presta serviço de apoio a empresas, 
empreendedores e consumidores em 

suas decisões de crédito e oferece 
soluções para gestão de riscos, 

marketing e também a certificação 
digital.

Desde 2007 é parte do grupo 
Experian, a maior referência mundial 

em serviços de informação. 



Nossos
Serviços

Buscando promover o diálogo e auxiliar na 
solução de conflitos através de audiências de 
conciliação, havendo  acordo entre as partes, 

é feita uma homologação e o acordo terá 
“força de sentença judicial”.

Este serviço é resultado de uma parceria 
entre o Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais (TJMG), a FEDERAMINAS, as 
Associações Comerciais do Estado de Minas 

Gerais e a Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), 

com apoio do SEBRAE.



Nossos
Serviços

Ser um agente de transformação, um indutor 
das políticas públicas do Estado.

Atuar em Minas Gerais visando reduzir as 
desigualdades regionais, impulsionar a 

reestruturação produtiva e gerar empregos 
qualificados.

Ser ator estratégico, interagindo com o 
sistema produtivo, consolidando políticas em 
ações concretas de apoio ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável.



Nossos
Treinamentos



Nossos
Treinamentos

Ponto de 
Equilíbrio

Ferramentas de 
Controle

Estratégia de 
Administração

Capacitação

Ferramentas de 
Comunicação

Apresentação

Contabilidade

Vantagens de ser 
Associado



Nossos
Benefícios

A Aciam possui benefícios para 
os seus associados, dependentes 
e funcionários. Um programa 

de parcerias que concede 
descontos especiais. 

20% à 25% de 
desconto em exames 
clínicos ocupacionais

45% à 50% de 
desconto em toda 
a grade de cursos.

15% à 20% de 
desconto em toda os 
seus procedimentos



Nossos
Projetos



Nossos
Eventos



Nossos
Eventos



Faça parte!

Formas de pagamento
Boleto bancário

(31) 3557-1042
(31) 3557-1384

(31) 3557-1042
(31) 98418-0499

aciamcdl@gmail.com

Quanto irei 
investir para 

me tornar um 
associado? 

www.aciamcdlmariana.com.br @aciam_mariana @aciammariana

Mensalidade:
R$ 65,00

+ 
Uso de 

Produtos e 
serviços


