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Em seus mais de 60 anos de atividade, consolidou a sua atuação no
fomento às atividades econômicas em seus diversos segmentos,
fortalecendo as relações com autoridades e agentes governamentais,
federações, associações de classe e com os principais players 
 italianos e brasileiros voltados a negociações empresariais.

A CCIRS integra a Associação das Câmaras de Comércio Italianas
no Exterior (ASSOCAMERESTERO), compreendendo uma rede
mundial de 81 Câmaras de Comércio Italianas presentes em 58
países nos cinco continentes (dados de 2020).

A Câmara de Comércio Italiana Rio Grande do Sul - Brasil (CCIRS) foi
fundada em 1959, em Porto Alegre, e configura-se como uma
associação sem fins lucrativos, constituída segundo as leis brasileiras e
reconhecida pelo governo italiano mediante a Lei 518 de 1970.

Sobre a CCIRS



Missão

A CCIRS tem por Missão ser ponto de referência da Business Communities Ítalo-Brasileira, com oferta de
serviços destinados ao processo de desenvolvimento e internacionalização das empresas.

Assistência ao cliente mediante serviços que
partem de informações básicas de orientação sobre
o mercado-alvo até o suporte nas estratégias de
posicionamento e de penetração na Itália e Brasil;

Eventos e atividades de matchmaking
desenvolvidos para possibilitar às empresas
associadas e parceiras a colaboração
produtiva, tecnológica e comercial;

Promover e valorizar as excelências do território
italiano difundindo as peculiaridades e o know-how

mediante a realização de missões empresariais e
clusters produtivos;

Fornecer expertise sobre como operar no
Brasil e na Itália através da disponibilização de

informações e dados pertinentes aos
empreendimentos.

NOSSOS OBJETIVOS



Atividades em Rede entre as Câmaras Italianas e outros agentes do Sistema
Italia no Brasil, na Itália e no exterior como um todo.

Promoção de Negócios

Áreas de Atuação
As atividades da CCIRS dividem-se em 5 macro-áreas:

network

Formas de comunicação digital para a
promoção das atividades, dos projetos e dos
sócios da CCIRS.

Informação & Comunicação

INFORMAI

IV

REDE CAMERALV

Eventos e projetos para promover um maior
conhecimento dos mercados e das oportunidades
de negócios entre a Itália e o Brasil.

promoII

Assistência e Consultoria às empresas e aos
sócios, inclusive por meio de especialistas
nacionais e internacionais nos mercados.

Ascon

Assistência & Consultoria às Empresas
III

Incentivo ao diálogo amplo e exclusivo para e
entre os membros da CCIRS. Momentos de
encontro e troca de experiência entre operadores.

Redes de Networking



ASSOCAMERESTERO

I
INFORMA Informação & Comunicação|

Ferramentas de publicação digital (site, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter e Youtube) para promover as

atividades, projetos e os sócios da CCIRS;

Projetos para promover pesquisas de setores estratégicos
e oportunidades de negócios nos mercados brasileiro e
italiano, com as Novidades Setoriais;

Iniciativas a fim de divulgar Informações sobre a Itália,
como aspectos sobre a cultura, a economia e curiosidades,

por meio do Dialogo Culturale e do Curiosità; 

Divulgação de ações dos associados e de parceiros para a
rede de contatos, principalmente  pelo e-mail Marketing e
pela Newsletter;

Marketing voltado aos sócios, como a disponibilização do
Selo do Sócio CCIRS, pelo Benarrivato! aos novos
associados e um maior destaque com Momento do Sócio.

A área Informa é responsável por ser um meio de comunicação da Câmara para os seus associados e entre os
associados. Dispõe-se de ferramentas tais como:

Promoção de um canal de contato mais ágil e direto entre
os associados e entre a CCIRS por meio do WhatsApp.

http://ccirs.com.br/
https://pt-br.facebook.com/CCIRS.com.br/
https://www.instagram.com/ccirsbrasil/
https://pt.linkedin.com/company/ccirs
https://twitter.com/CCIRSBrasil
https://www.youtube.com/channel/UCJ_0yrSIvGNWrv9exKm9nmQ


A área de Promoção de Negócios (Promo) gerencia projetos e ações para promover oportunidades entre
empresas locais, nacionais e internacionais.

PROMO Promoção de Negócios|
II

Destacam-se as missões empresariais e as feiras no Brasil e na Itália, juntamente a
encontros B2B e eventos, promovidos pela CCIRS e por demais Câmaras de Comércio
Italianas no Exterior, pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, pelo Sistema Italia

no Brasil, e por uma consolidada rede de parceiros locais, italianos e internacionais.

O intuito da Promo é o de estimular maior conhecimento acerca dos mercados e
sobre as iniciativas de negócios e investimentos em variados setores do Brasil e da

Itália.

Há também a promoção de distritos e polos produtivos do Rio Grande do Sul e da
Itália, buscando, sobretudo, um intercâmbio técnico e empresarial entre as cadeias das

regiões envolvidas.



ASSOCAMERESTERO

ASCON Assistência & Consultoria|

Dispõe-se de uma equipe interna de qualificados colaboradores com
fluência na língua italiana e conhecimento dos mercados do Brasil e
Itália, além de contar com uma rede externa de especialistas nacionais
e internacionais em diversas áreas e atividades econômicas. 

III

A área AsCon fornece assistência e consultoria para as empresas interessadas em expandir seus negócios,

A consultoria desempenhada pela CCIRS envolve
Serviços Informativos e Análise de Mercados,

apresentação de cenários e primeiras orientações,
e Business Contact: a busca de parceiros

potenciais e estabelecimento de contatos.

Para realizar a sua solicitação, entre em contato:
promo@ccirs.com.br



ASSOCAMERESTERO

La Rete Brasile-Italia

Network Redes de Networking|
IV

A área Network promove uma rede de networking através de seus associados para um amplo diálogo entre o
grupo. A CCIRS, portanto, realiza o contato direto e exclusivo com órgãos e agentes públicos e privados do

Brasil e da Itália para facilitar a aproximação e integração.

Acesso exclusivo por meio dos canais de contato da CCIRS;
Apoio institucional;
Intermediação nos contatos e acordos;
Assistência em encontros institucionais;
Aumento da visibilidade através da apresentação de casos em eventos;
Disponibilidade de participar como patrocinador/apoiador das
iniciativas.

Governos Federal, Estadual e Municipal;
Agências de promoção e assistência internacional;

Rede de câmaras internacionais e bilaterais;
Entidades de variadas categorias;

Players setoriais.



ASSOCAMERESTERO

Rede Cameral
V

A CCIRS participa de eventos da rede planejados pela Assocamerestero e pelo Sistema Italia, os quais
são oportunidades relevantes para o intercâmbio de boas práticas e para maiores possibilidades de

novas colaborações. Os encontros proporcionam, da mesma forma, o contato com diversos atores da
internacionalização baseados na Itália e demais mercados, potenciais colaboradores e/ou

interlocutores do trabalho da Câmara.

Reuniões Intercamerais Regionais das CCIE, na América do Sul;
Reuniões do Sistema Itália, no Brasil;

Meeting de Secretários-Gerais das CCIE, na Itália;
Convention Mundial das CCIE, na Itália.

A Rede Cameral compreende atividades em rede entre as Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (CCIE)
e também entre outros agentes do Sistema Italia no Brasil, na Itália e no exterior como um todo.



Estrutura da CCIRS

A CCIRS comporta uma base associativa de
empresários de pequeno, médio e grande porte,

assim como operadores e profissionais liberais,
contabilizando um universo de 120 pessoas físicas

e jurídicas (dados de janeiro de.2021).
 
 

O quadro de associados da Câmara representa a
ampla gama de setores econômicos presentes

no Rio Grande do Sul e na Itália e que são
abraçados pelos projetos realizados. O Sócio

CCIRS, desta forma, possui o direito de usufruir de
todos os benefícios expressos anteriormente

dentro do conteúdo das macro-áreas.

A CCIRS é composta pelo Conselho Diretor
(Presidente, Vices e Conselheiros), pelo Conselho
Fiscal (Presidente e Conselheiros) e pela equipe
gestora, que compreende a Diretora Executiva
(Secretária-Geral) e colaboradores, os quais que
operam em todas as áreas de atuação. 

A CCIRS ainda conta com a Câmara de Conciliação
e Arbitragem (CCA-CCIRS), abrangendo
mediadores e árbitros altamente capacitados.



Presidente 

Felipe Anselmo Olinto

Vice-Presidentes

Antonio Carlos Grisci

Júlio Luis Bresolin

Conselheiros

Carlos Alberto Sanches

Marcio Pontes

Stephania Puton

CONSELHO DIRETOR

Presidente

Hebe Bonazzola Ribeiro

Conselheiros Fiscais

Giovanni Cataldi Neto

Julio dos Anjos

Suplente

Norberto Luiz Meneguzzi

CONSELHO FISCAL

Felipe Anselmo Olinto

Janice Teresa Rota

PRESIDENTE

SECRETÁRIA-GERAL

João Luis Meneghetti

Karine Soares

COLABORADORES

Equipe CCIRS - 2021

Conheça mais a nossa Equipe:
ccirs.com.br/a-camara/

https://ccirs.com.br/a-camara/
https://ccirs.com.br/a-camara/
https://ccirs.com.br/a-camara/


Quotas Associativas 2021

As Quotas Associativas da CCIRS são determinadas conforme o tamanho e o faturamento das empresa. O
pagamento da quota anual possibilita o acesso à participação do sócio nas atividades da Câmara.

FATURAMENTO ANUALCATEGORIA QUOTA ANUAL

MEI - Micro Empreendedor Individual
M.E. - Micro Empresa

Pessoa Física

EPP – Empresa de Pequeno Porte
Eireli – Empresa Individual de

Responsabilidade Ltda

Eireli – Empresa Individual de
Responsabilidade Ltda

Empresas comerciais, industriais e de
serviços Ltda ou S.A.

Empresas e Grupos

Até 360 mil

Acima de 360 mil até 
3,6 milhões

Acima de 3,6 milhões até 
60 milhões

Acima de 60 milhões

R$ 650,00

R$ 950,00

R$ 1.500,00

R$ 2.500,00



CÂMARA DE COMÉRCIO ITALIANA
Rio Grande do Sul - Brasil

ASSOCAMERESTERO

Rua José de Alencar, 313, Sala 201 
90880-481 Menino Deus, Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Brasil

ENDEREÇO

promo@ccirs.com.br

manager@ccirs.com.br

presidencia@ccirs.com.br

E-MAIL

Segundas, Quartas e Sextas
09:00–15:00
Terças e Quintas
09:00–17:00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Fixo: + 55 51 3275-4555

TELEFONE

SITE CCIRS

ccirs.com.br

Membro da:

https://www.facebook.com/CCIRS.com.br/
https://www.instagram.com/ccirsbrasil/
https://pt.linkedin.com/company/ccirs
https://twitter.com/CCIRSBrasil
https://www.youtube.com/channel/UCJ_0yrSIvGNWrv9exKm9nmQ
https://twitter.com/CCIRSBrasil
http://www.ccirs.com.br/

