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o longo de sua história, a Associação
Comercial da Bahia conquistou posição
de destaque na sociedade brasileira e se
tornou legítima representante das classes produtivas da Bahia e do Brasil. Com isso, a entidade foi
aclamada órgão de utilidade pública pelo Governo
Federal, além de galgar lugar nos mais expressivos Conselhos e órgãos da esfera administrativa.
Somada à sua atuação política e social, a
ACB também oferece aos seus associados e
comunidade em geral um leque de produtos e
serviços para facilitar a atividade empresarial,
através de uma equipe de colaboradores que
atua com dinamismo, dedicação e amplo conhecimento das necessidades dos empreendedores.
Associando-se à ACB, o empresário terá à
sua disposição uma série de produtos e serviços oferecidos pela entidade, com destaque
para: Defesa dos Interesses Empresariais para
Associados; Certificado Digital; Certificado de
Origem; Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem; Declaração de Exclusividade; Convênios para descontos em Restaurantes e
Estabelecimentos Comerciais; Assessoria para
Comércio Exterior; Disponibilização de Espaços para Eventos; Assessoria Jurídica e uma
Biblioteca com um grande acervo disponível
para o público.
Conheça mais sobre cada um dos produtos
e serviços disponíveis e saiba como usufruir
destas vantagens.

Defesa dos Interesses Empresariais
para Associados
A ACB atua em defesa dos seus associados e da
economia baiana, o que levou a instituição a ser
declarada de utilidade pública pela Lei Federal nº
3.330. Em 1941, foi considerada Órgão Técnico Consultivo do Poder Público pelo Decreto Federal nº
8.130. O prestígio da ACB permite ainda que a
entidade tenha representação em diversos Conselhos e Órgãos das diversas esferas administrativas.

Certificado Digital
A certificação digital é uma tecnologia cada vez
mais presente na vida dos cidadãos e empresas. A
ACB dispõe deste
serviço em parceria com a
CERTISIGN/CACB.

Câmara de Conciliação, Mediação
e Arbitragem
A Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem é
referência nacional. Através de caminhos seguros e
extrajudiciais para a solução
de conflitos, proporciona solução
célere, qualificada, eficiente, econômica e confidencial de seus litígios.

Através de Portaria do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior –
Secretaria de Comércio
Exterior, a ACB é órgão
técnico e consultivo do Poder Público, credenciado
para emitir certificação de origem, em conjunto
com a CACB.

Além de promover eventos em seu palácio-sede,
como seminários, palestras, lançamentos de livros
e conferências, a ACB disponibiliza espaço para
eventos externos. Dispomos de Salão Nobre, Auditório e Salas Multiuso.

Declaração de Exclusividade
A ACB esta legitimamente credenciada para emissão de Declaração de Exclusividade, através de
atestado fornecido por órgão de registro do comércio, para o fornecimento do instrumento que
compõe processo licitatório por inexibilidade.

Convênios - Desconto em
Restaurantes e Estabelecimentos
Certificado de Origem

Disponibilidade de Espaço
para Eventos

O associado da ACB,
de posse do seu cartão
de sócio, usufrui de
descontos de até 20%
em restaurantes, hotéis, lojas de vestuário,
óticas, decorações e viagens.

Assessoria para Comércio Exterior
A Comissão de Comércio Exterior oferece consultoria e soluções para empresas exportar ou importar.

Assessoria Jurídica
Associados contam com assistência jurídica consultiva. O atendimento é feito por advogados
através de orientação e esclarecimento de dúvidas em
qualquer área do Direito.

Biblioteca - Acervo Disponível
A Biblioteca da ACB
é o setor responsável
pela memória da instituição, desde 1900.
Seu acervo esta dividido em Coleções
Especiais, Memorial
da ACB, Coleções de Obras Gerais, Coleções Referências e Coleção de Periódicos.

