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Acicel gera possionamento estratégico por meio da ampliação 
do funcionamento do comércio

Prospecção de clientes

ACICEL 
Coronel Fabriciano/MG

Nº de Associados: 
422

População do Município:
110.290

“Dia de Bem Receber” 
(29/04) atrai milhares 
de consumidores para 
Coronel Fabriciano, 
dinamiza a economia 
local e gera percepção 
de valor para a 
entidade empresarial

Ações Promocionais
Do Comércio



Informação e Pesquisa de 
Mercado

Acir gera receitas e posicionamento estratégico 
por meio de núcleo de pesquisas vinculado à entidade 

Business Intelligence

ACIR
Rondonópolis/MT
Nº de Associados: 

1.512
População do Município:

236.042



Informação e Pesquisa de 
Mercado

Business Intelligence

ACIR
Rondonópolis/MT
Nº de Associados: 

1.512
População do Município:

236.042

Acir gera receitas e posicionamento estratégico 
por meio de instituto de pesquisas vinculado à entidade 



Produtos, Serviços e 
Benefícios

Benefícios e relacionamento

A Acira gera demandas qualificadas por produtos e serviços, por 
meio da proximidade com o associado

Foto

ACIRA 
Andradas/MG

Nº de Associados: 
755

População do Município:
41.400

Consultorias gratuitas 
são oferecidas aos 

associados nas áreas 
de Planejamento, 

Marketing, Finanças e 
Recursos Humanos



Produtos, Serviços e
Benefícios 

A Acipa oferece, em regime de rodízio, espaço privilegiado para exposição 
de produtos dos associados

Show Room ACISA

ACIPA 
Pouso Alegre/MG
Nº de Associados: 

1.260
População do Município:

150.549



Projetos e Parcerias

A Acissp desempenha importante papel de estímulo ao 
desenvolvimento econômico local  

Ambiente de Negócios

ACISSP
São S. do Paraíso/MG

Nº de Associados: 
2700

População do Município:
81.000

Ampla rede de
parceiros institucionais, 

forte impacto no 
desenvolvimento local 

e no estímulo à 
atividade 

empreendedora 



Acesso a Mercados

CDL-Pelotas promove acesso a mercados e cria uma alternativas
econômicas para o município

Posicionamento Estratégico

CDL-Pelotas
Pelotas/RS

Nº de Associados: 
1.815

População do Município:
343.500



Acesso a Mercados e Identidade 
Econômica

Intersind rompe fronteiras e atua na
dinamização econômica regional

Desenvolvimento Setorial e Territorial

Intersind
Ubá-MG

Nº de Associados: 
310

População do Município:
53.000



Marketing de Guerrilha e 
Identidade Econômica

Lingerie gigante e atuação em rede colocam Juruaia em 
destaque nacional e internacional

Polo produtivo

Aciju
Juruaia-MG

Nº de Associados: 
710

População do Município:
22.000



Marketing de Guerrilha

Dia do Naviraiense ausente restaura laços afetivos 
e cria conexões institucionais e profissionais

Relacionamento e pertencimento

ACEN 
Naviraí-MS

Nº de Associados: 
320

População do Município:
55689

Evento, liderado 
pela entidade 
empresarial, 

mobiliza
conterrâneos 
dispersos por 

outros estados e 
até países



Estratégias de Comunicação

CDL-BH mscla ações técnicas com entretenimento 
e informação estratégica

Posicionamento de Vanguarda

CDL-BH
Belo Horizonte/MG
Nº de Associados: 

13.100
População do Município:

2,72 milhões



Sustentabilidade e
Gestão

CIC São Marcos é destaque em fidelização de clientes e gestão do 
relacionamento com os associados

Proximidade e Relacionamento

CIC-São Marcos
São Marcos-RS

Nº de Associados: 
710

População do Município:
22.000



Brusque é destaque em cooperação, dinamismo econômico 
e desenvolvimento econômico local

APL da Toalha

ACIBr
Brusque/SC

Nº de Associados: 
1256

População do Município:
137.689

Cooperação para a 
Competitividade



Cooperação para a 
Competitividade

Brusque exibe multiplicidade de núcleos setoriais e ampla
capacidade de cooperação

Organização Setorial e Territorial

ACIBr
Brusque/SC

Nº de Associados: 
1256

População do Município:
137.689



Cooperação para a 
Competitividade

Microempa assume posicionamento estratégico e de vanguarda 
na organização setorial e na competividade das empresas associadas

Do local ao global

Microempa
Microempa/RS

Nº de Associados: 
2.800

População do Município:
517.451

Crescimento do
quadro social e do

faturamento em 8% 
no período de 

pandemia

Implementação de 18 
grupos empresariais 

com alcance a mais de 
300 empresas



Estímulo à Atividade
Empreendedora

Acit atua na vanguarda associativa ao gerar impactos paras empresas 
associadoas e para a sociedade

Business Intelligence

ACIT 
Toledo/PR

Nº de Associados: 
3.395

População do Município:
143.000

Natal Institucional: Ações natalinas, casa do Papai
Noel e atrações culturais que visam atrair publico
para o comércio durante o período natalino.
Toledo Contra a Covid: Campanha de atendimento 
e tratamento precoce aos primeiros sintomas do 
COVID.
Pedágios:  Posicionamento da entidade sobre o 
novo modelo de pedágios no Paraná.
Ferrovias: Envolvimento da entidade nos estudos 
de viabilidade de intermodal ferroviário no 
Município.
Vote em candidatos daqui: Campanha de 
conscientização sobre a importância da 
representatividade.
Pesquisas Institucionais: Método de aproximação 
da ACIT com os associados/consulta, visando 
conhecer a opinião sobre determinados assuntos.



Estímulo à Atividade
Empreendedora

Agenda Estratégica

ACIT 
Toledo/PR

Nº de Associados: 
3.395 / 1.195 MEI

População do Município:
143.000

Acompanhamento Legislativo: Acompanhamento 
semanal e presencial  da tramitação legislativa de 
matérias relevantes aos associados.
Reuniões periódicas com o Executivo: 
Aproximação da entidade com o Poder Executivo e 
alinhamento de demandas.
Entrega de uma pauta de reivindicações da 
entidade aos candidatos a Prefeito, com ênfase na 
indicação do Secretário de Desenvolvimento 
Econômico ( Pleito atendido).
Ações em prol da reabertura /retomada do 
comércio durante o período pandêmico.
Boletim de Conjuntura Econômica do Município: 
informativo trimestral  que apresenta as principais 
tendências econômicas do município.
Movimento 10 medidas contra a corrupção: 
Documento foi entregue contendo 12 mil 
assinaturas 

Acit atua na vanguarda associativa ao gerar impactos paras empresas 
associadoas e para a sociedade



Estímulo à Atividade
Empreendedora

Acit atua na vanguarda associativa ao gerar impactos paras empresas 
associadoas e para a sociedade

ACIT 
Toledo/PR

Nº de Associados: 
3.395

População do Município:
143.000

Business intelligence para gestão dos núcloes
empresariais.

Agenda Estratégica



Planejamento Estratégico e
Sucessão

Acijs representa conglomerado institucional pela defesa 
da competividade setorial e territorial 

Casa do Empresário

ACIJS 
Jaraguá do Sul/SC
Nº de Associados: 

1.420
População do Município:

181.173

Redes Institucionais de 
Cooperação Empresarial



Cultura da Cooperação

Central de Compras e Negócios

ACIJS 
Jaraguá do Sul/SC
Nº de Associados: 

1.420
População do Município:

181.173

Número de Núcleos 
Empresariais: 18 
Número de Empresas 
Nucleadas 
atendidas:281
Ações de destaque: 
compras coletivas
ACIJS in Rede

Acijs representa conglomerado institucional pela defesa 
da competividade setorial e territorial 



Acirp estimula atividade empreendedora e geração de 
negócios entre associados

Negócios sem fronteiras

ACIRP
Ribeirão Preto/SP
Nº de Associados: 

5.100
População do Município:

711.500

Atuação em Rede e 
Cultura da Cooperação



Acid mobiliza múltiplos parceiros para promoção do 
desenvolvimento econômico local

Alianças Estratégicas

ACID 
Sete lagoas/MG

Nº de Associados: 
1.112

População do Município:
241.835

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel)
Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (ACID)
Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis (CDL)
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA)
Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
Clube de Engenharia de Divinópolis
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais Regional Centro-oeste (FIEMG)
Observatório Social do Brasil - Divinópolis (OSB)
Ordem dos Advogados do Brasil – 48ª Subseção (OAB Divinópolis)
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE MG)
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Centro-oeste de Minas Gerais 
(Sinduscon-CO)
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd)
Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (Sincomércio)

Redes Institucionais de 
Cooperação Empresarial



Sustentabilidade
e Gestão

ACIMI promove salto quântico em gestão por meio de sistema de 
certificação de entidades empresariais

Excelência em Gestão

ACIMI: 
Missal/PR

Nº de Associados: 
210 / 270

População do Município:
10.714



Sustentabilidade e Gestão

Acir gera receitas e posicionamento estratégico 
por meio de instituto de pesquisas vinculado à entidade 

Sistema de Gestão

ACE
Quedas do Iguaçu
Nº de Associados: 

302
População do Município:

34.409

Modelo de certificação de entidades – FACIAP 
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Sucessão e 
Ambiente de Negócios

Jovens lideranças oxigenam movimento associativo

Ativismo associativo

Conaje
Conaje/DF

Nº de Associados: 
N/A

População do Município:
-



Pertencimento e  Promoção de 
Negócios

Conselhos de mulheres empresárias da CACB
se multiplicam pelo país

Sororidade

CNME
Brasília/DF

Nº de Associados: 
270

População do Município:
-

Projeto Madrinha 
Gestora dissemina 
conhecimento entre 
câmaras de mulheres 
empresárias do Estado 
de Minas Gerais



Liderança e Sucessão

Acc estimula empreendedorismo feminino e ativismo 
da mulher na sociedade 

Sororidade

ACC-Cachoeirinha 
Cachoeirinha/RS

Nº de Associados: 
622

População do Município:
131.240



Sustentabilidade
e Gestão

CIC Garibaldi se destaca pela atuação diversificada e 
multifacetada na melhoria do ambiente de negócios 

Desenvolvimento Sustentável

CIC Garibaldi
Garibaldi/Rs

Nº de Associados: 
800

População do Município:
35.440

Ampla rede de parceiros 
institucionais, 

multiplicidade de 
personalidades e 

competência jurídicas, 
extenso rol de produtos
e serviços, originalidade 

e profissionalismo no
relacionamento com o

associado e com a 
comunidade 



Ação Social e Relacionamento 
com a Comunidade

Acise gera impactos na sociedade por meio
de vínculos com a comunidade 

ACISE 
Esteio/RS

Nº de Associados: 
1.200

População do Município:
83.270

Desenvolvimento Social



MANDAMENTOS ASSOCIATIVOS

O associado é o 
maior e mais 

relevante patrimônio 
da ACE

Produto bom é 
aquele de notada 

contribuição à 
competitividade 

das empresas 
associadas

A ACE deve se fazer 
presente na vida das 

empresas e as 
empresas no 

cotidiano da ACE 

Formar, acolher e
integrar lideranças e 

investir na 
profissionalização da 
gestão representam a 

melhor maneira de 
alcançar sustentabilidade 

financeira e
institucional

Colaboradores, 
lideranças, associados

e parceiros 
institucionais, de notada 

contribuição à causa 
associativa, devem ser 

reconhecidos e 
reverenciados

Além de zelar pelas 
empresas associadas, a 
ACE deve representar a 

força propulsora da 
atividade 

empreendedora
em seu território de 

atuação

Cooperação 
para a 

competitividade deve 
ser a razão de existir 

da ACE

Senso de 
pertencimento é 

algo que se conquista 
com identidade, atuação 

em rede, convívio, 
proximidade, ações 
técnicas, festivas, de 
representação e de 

mobilização

Uma ACE só pode ser 
verdadeiramente 

próspera ao atuar como 
protagonista de um 
ambiente de intenso 

dinamismo econômico e 
excelência empresarial

A ACE deve ser vista 
como a carta de 

navegação, a bússola  e 
o porto seguro por seus 
associados e por quem 
deseja empreender um 

negócio de sucesso



Agradecimentos Especiais
• CIC Garibaldi

• Dirigentes e gestores de 
entidades empresariais 

que contribuem 
cotidianamente com a

construção de uma não 
mais próspera, inclusive e 

competitiva
• Associados e empresas 

que representam a força 
motriz e criativa do país

Gilmar Barboza
31 99224-1000

Gilmar.barboza@uol.com.br
Insta: apice_games

mailto:Gilmar.barboza@uol.com.br

