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GESTÃO FÁCIL EM
TELEFONIA MÓVEL

Solicite um dos nossos consultores e 
conheça os produtos e serviços mais 

adequados para o seu negócio.

Os serviços prestados pela Associação Comercial são de valor adicionado e complementares ao Serviço Móvel 
Pessoal prestado pela operadora de telecomunicações, devidamente autorizada pela Anatel, mas que com ele não se 
confundem. É condição para fruição do compartilhamento do Serviço Móvel Pessoal e do serviço de valor adicionado, 
este último prestado pela Associação Comercial, ser e permanecer associado da Associação, estar em dia com suas 
obrigações de associado e a aprovação de crédito.

https://www.tempotelecom.com.br/book-ac-celular-comercial/

https://www.tempotelecom.com.br/book-ac-celular-comercial/


Gestão fácil em telefonia 
móvel empresarial para 
você ganhar tempo!

O AC|Celular é uma solução desenvolvida sob medida para 
empreendedores que, como você, precisam simplificar o dia a dia, 
economizar recursos e tempo para fazer o que realmente desejam: 
administrar o próprio negócio.

Não somos uma operadora: somos um facilitador em telefonia móvel 
corporativa, e fazemos intermediação com as maiores operadoras do país.

Nossa gestão totalmente on-line permite um controle mais inteligente e 
personalizado do seu plano, e nosso sistema impede cobranças indevidas. 
Isso significa eliminação de desperdício na sua empresa.

Com o AC|Celular, você tem praticidade e benefícios exclusivos:

Conta transparente
Visualize a sua fatura de forma simples e planeje seus custos de telefonia 
móvel com agilidade e segurança. Você paga somente o que contratar.

Atendimento personalizado
Você não precisa falar com a operadora! Proporcionamos a 
você uma nova experiência em atendimento, com profissionais 
qualificados. Entre em contato de maneira rápida e simples e obtenha 
todo o histórico e controle das suas solicitações.

Mais controle
Ao ingressar na área exclusiva, você tem acesso irrestrito à sua conta, 
além de total controle do consumo, linhas, histórico financeiro e de 
atendimento.

Sistema de gestão inteligente
O AC|Celular permite que você administre o seu plano de forma 
personalizada, gerenciando, por exemplo, custos por departamento 
para te apoiar nas decisões de negócio.

VANTAGENS PARA O EMPREENDEDOR

PACOTE DE FACILIDADES

COMO FUNCIONA

Aproveite o tempo disponível e administre o seu negócio com 
mais tranquilidade enquanto cuidamos da sua telefonia!

No telegestor, você controla e gerencia as linhas da sua 
empresa de forma descomplicada e 100% on-line. Mas, se 
preferir, também pode entrar em contato conosco pela Central 
de Relacionamento, onde pode contar com atendimento rápido 
e personalizado.

Planos ilimitados

Fale à vontade para todo o 
Brasil sem custos adicionais.

Diversidade de operadoras

Você pode escolher uma ou 
mais operadoras dentro do 
mesmo contrato e fatura.

Atendimento rápido

Não perca tempo contatando 
operadoras. Faremos isso 

por você!

Credibilidade

Conte com a confiança e 
segurança que a Associação 

Comercial oferece.

Disponibilize sua conta de telefonia móvel e faremos uma análise 
completa e sem custo. Assim, avaliamos e demonstramos o 
melhor plano para a sua empresa.
















