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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, 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



A área Informa é responsável pela informação e a comunicação em geral da CCIRS. 
A comunicação digital em 2021 compreende:

INFORMA Informação & Comunicação|

e-mail  Market ing

Newsletter  CCIRS
News-CCIRS@Comunica

Selo do Sócio

Site

Redes Sociais

WhatsApp e outras
plataformas digitais

Diálogo Cultural
Gastronomia & Enotur ismo

Cur ios idades 
 

Últ imas Notíc ias
Not iz ie@RS-ITALIA

Benarr ivato!

Novidades Setor ia is

Momento do Sócio

Produtos Editoriais Canais Digitais Marketing para SóciosQuadros informativos

I



Estratégia de marketing digital, com a utilização de softwares especiais, para
comunicação e aproximação da Câmara com seus sócios e demais empresas

potencialmente interessadas. Além disso, funciona como mecanismo de oferta e
demanda de serviços e produtos da comunidade associativa.

A newsletter (News-CCIRS @ Comunica) apresenta notícias sobre eventos e outras
atividades brasileiras e italianas, promoções gerais da Câmara e dos parceiros, além
de notícias do mercado italiano e brasileiro e oportunidades de negócios no cenário

econômico local. Também são apresentadas notícias do Sistema Italia no Brasil, da Rede
Cameral, bem como as atividades das demais câmaras italianas e binacionais presentes

no Brasil.

Produtos Editoriais

e-mail  Market ing

Newsletter  CCIRS
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Novidades para os Associados

Foi criado um marco especial para os associados, denominado  
“Selo do Sócio”, a ser colocado nas próprias divulgações e

canais de comunicação da empresa sócia. Válido para os
novos associados e para os sócios renovados no período 

2021-2022. 
 

Este símbolo reforça o vínculo do Sócio com a Câmara, assim
como tem a função de "passe" para obter acesso a serviços

da CCIRS e a convênios realizados com parceiros.    

Selo do Sócio

Produtos Editoriais

INFORMA Informação & Comunicação|

O selo será enviado por e-mail



O site é bilíngue (português/italiano) e está sempre atualizado com novas atividades e
informações importantes, além de serviços da Câmara e notícias de empresas italianas

e brasileiras. Desta forma, tornou-se acessível aos usuários nos tempos adequados.

Site

Atualização constante dos perfis da Câmara nas redes sociais com as quais a Câmara
fornece informações sobre a relação econômica e empresarial com notícias de

projetos e atividades da Câmara e de seus parceiros. Destacam-se feiras, eventos,
missões e tópicos relacionados a serviços e suporte às empresas.

Redes Sociais

ccirs.com.br

INFORMA Informação & Comunicação|
Canais Digitais

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


@CCIRSBrasil

SITE
ccirs.com.br

FACEBOOK

facebook.com/ccirs.com.br

INSTAGRAM
@ccirsbrasil

LINKEDIN
linkedin.com/company/ccirs

TWITTER

@ccirsbrasil

YOUTUBE
Promo CCIRS
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Canais Digitais

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


Cada vez mais as pessoas estão usando plataformas de mensagens instantâneas no Brasil
e na Itália. Para isso, iremos ativar um serviço de contato e comunicação via WhatsApp e
outras plataformas para os associados. Manteremos especialmente a principal atividade
de assessoria e orientação para divulgar as oportunidades de negócios, feiras e eventos

promovidos.

WhatsApp e outras plataformas digitais

INFORMA Informação & Comunicação|

Novidades para os Associados

Canais Digitais



Últ imas Notíc ias

Quadros Informativos

Notizie@RS-ITALIA, posts quinzenais (sextas-feiras) para divulgar 
 notícias, atrações e novidades do Brasil e da Itália às
comunidades local e italiana.

Os Quadros Informativos são posts que irão apresentar informações interessantes para todas as empresas e
cadeias produtivas, que serão divulgadas através do e-mail Marketing e Canais Digitais da CCIRS.

Diálogo Cultural
Posts semanais sobre

Gastronomia & Enoturismo
(terças-feiras) 

Posts semanais sobre
Curiosidades
(quintas-feiras).
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Momento do SócioNovidades Setor ia is

"Benarrivato!" é o momento quando o empreendedor começa a fazer
parte do quadro de associados da CCIRS. Assim, é comunicado por meio
dos Canais Digitais com o objetivo de apresentá-lo e aproximá-lo aos

outros membros e reforçar o networking. 

O Marketing direto aos associados, em conjunto com as demais ações de comunicação da área Informa, visa
promover o diálogo com os sócios tanto com a Câmara quanto entre si para estimular o seu networking.

Informações sobre conteúdos que
possam contribuir com o 
 desenvolvimento das empresas
em seus setores específicos.

Posts mensais para divulgar a história
do associado, enfatizando o seu
sucesso empreendedor. além de
produtos e serviços específicos de
interesse em promover.

benarrivato!

socio ccirs
2021-2022

Marketing para Sócios
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Dialoghi d'Affari: Momentos de Encontro@Business Community

Os Dialoghi d'Affari (Diálogos de Negócio) são eventos de encontro e debate para promover relações diretas
entre agentes institucionais e empresariais a fim de expandir a rede de contatos e oportunidades de

negócios entre os empreendedores. Compreendem sobretudo videochamadas, webinars, workshops e
outros momentos de diálogo entre empresas e players públicos e privados das Business Community

Italiana, Ítalo-brasileira e Brasileira.

CCIRS - Promoção de eventos próprios

Tavol i  d i  Discussione

Test imonianza I tal iana
Reuniões-almoço AHK-RS Alemanha-Itál ia

Pacto Alegre
 Desenvolv imento da Cidade de Porto Alegre

INFORMA Informação & Comunicação|

CCIRS - Promoção de eventos terceiros



Dialoghi d'Affari: Momentos de Encontro@Business Community

Oferece às empresas italianas e brasileiras uma
oportunidade de conhecer e debater com
profissionais altamente qualificados, temas

inerentes à gestão de empresas, ao ambiente
político e econômico brasileiro e internacional,

bem como as perspectivas para os negócios.

Tavol i  d i  Discussione

Encontros com empreendedores italianos
presentes no RS para contar e comparar as

histórias, os desafios, os obstáculos vivenciados,
assim como as experiências e os feitos

alcançados pelas suas empresas. Isso estimulará
investimentos, alianças e negócios entre as

empresas italianas e brasileiras.

Test imonianza I tal iana

CCIRS - Promoção de eventos próprios

INFORMA Informação & Comunicação|

Mesa de Discussões Testemunho Ital iano



Dialoghi d'Affari: Momentos de Encontro@Business Community

A CCIRS colabora na divulgação dos eventos
promovidos pela AHK-RS. Isso favorece que tais

oportunidades visem a complementariedade (não
concorrência) dos interesses das empresas

locais, alemãs e italianas.

Reuniões-almoço AHK-RS 
Alemanha-Itál ia

O Pacto Alegre propõe o desenvolvimento de
projetos que tornará Porto Alegre mais competitiva
nos polos de inovação e atração de investimentos.
É uma PPP (Parceria Público-Privada) que reúne os

esforços dos cidadãos de diversos setores para a
construção de uma agenda comum para este fim.

Pacto Alegre

CCIRS - Promoção  eventos  de terceiros
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Atividades - Promoção de Negócios

Feiras  no Brasi l

MERCOPAR

 

A área de Promo gerencia projetos, eventos e ações para promover oportunidades de negócios entre
empresas locais, nacionais e internacionais. As atividades do Promo em 2021 são:

PROMO Promoção de Negócios|

Missões Empresar ia is

Clust-ER@RS -  Inovação
Tecnológica

 

Expointer

Feiras  na I tál ia

EMO Milano

Promoção Integrada

ECOMONDO & Key Energy
EIMA Internat ional

Veronaf iere :  Fei ras  em Verona

II



É estratégico para a economia da Emilia-Romagna a inovação 
tecnológica, estando envolvidos os centros de pesquisa, os laboratórios, as 

empresas e as universidades. Assim sendo, há uma interação fortemente
colaborativa, consolidando um eficiente sistema de cluster.

 
Se vislumbra, portanto, uma ampla sinergia com a estrutura econômica e

empresarial local para gerar oportunidades maiores de cooperação e
complementaridade, especialmente no campo agroalimentar entre os dois

territórios: Emilia Romagna e Rio Grande do Sul.

Atividades - Promoção de Negócios
Missões Empresariais

Clust-ER@RS -  Inovação Tecnológica  
Percurso de Internacionalização da cadeia do Agrobusiness, graças ao Projeto da Região da Emilia-Romagna

Para mais informações, acesse:
retealtatecnologia.it/clust-er/agroalimentare

PROMO Promoção de Negócios|



Expointer

Para mais informações, acesse: 
expointer.rs.gov.br - facebook.com/ExpointerOficial

Data: previsão 29 agosto - 6 setembro 2021
Local: Parque de Exposições Assis Brasil (BR 116 KM 13 - Esteio RS, Brasil)

Atividades - Promoção de Negócios
Missões Empresariais

42ª Exposição Internacional de Animais, Zootecnia e Maquinários

A Expointer é a maior feira a céu aberto da América Latina e um dos
maiores eventos do mundo em seu segmento. Além de receber as
últimas inovações na tecnologia agrícola e agroindustrial, expõe

as máquinas mais modernas do mercado. O Rio Grande do Sul
possui uma grande vocação agrozootécnica, por isso destaca-se a

importância de se fazer presente no evento para realizar
proveitosos contatos com os agentes do setor. Para tal, pretende-

se conectar a feira ao nosso projeto do Clust-ER@RS-ITALIA-
Innovazione Tecnologica.

PROMO Promoção de Negócios|



EMO Milano

Atividades - Promoção de Negócios
Feiras na Itália

Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos

Para mais informações, acesse:
emo-milano.com

Data: 04-09 outubro 2021
Local: Rho Fiera Milano (Strada Statale Sempione, 28, 20017 Rho MI, Itália)

Considerando as dificuldades e o clima de incerteza que se manifestam no cenário global de negócios, a
Câmara se uniu ao seu consolidado parceiro , a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

(FIERGS) pela realização de uma missão empresarial brasileira com destino à EMO Milano 2021.

O evento possui uma abrangência internacional que também permite conhecer diversos mercados de
referência para empresas, além da própria Itália, de onde provêm 32% dos visitantes da feira. Na última edição,

em 2015, participaram mais de 1.600 expositores de 41 países e 155.000 visitantes de 120 nações.

PROMO Promoção de Negócios|



Promoção Integrada
A CCIRS promoverá as feiras italianas, selecionadas com base nos setores que possam favorecer a promoção da excelência

italiana, além de encontrar evidências de penetração no mercado gaúcho, que tem grande apreço pelo Made in Italy,
principalmente pela forte presença da Business Community Italiana.

ECOMONDO & Key Energy

Atividades - Promoção de Negócios
Feiras na Itália

ECOMONDO è a feira líder em green e circular economy na zona euro-mediterrânea É um evento
internacional com um formato inovador que une em uma única plataforma todos os setores da economia

circular, desde a recuperação de matéria e energia ao desenvolvimento sustentável.

The green tecnology expo

Para mais informações, acesse:
ecomondo.com

Data: 26-29 outubro 2021
Local: Italian Exhibition Group - Fiera di Rimini (Via Emilia, 155, 47921 Rimini RN, Itália)

PROMO Promoção de Negócios|



Para mais informações, acesse:
eima.it

Data: 13-23 outubro 2021
Local: Fiera District Bologna (Viale della Fiera, 20, 40128 Bolonha BO, Itália)

A EIMA é uma exposição bienal promovida desde 1969 pela Federação Nacional dos Fabricantes de
Máquinas Agrícolas (FederUnacoma) e organizada pela sua empresa de serviços FederUnacoma Surl, em

colaboração com a BolognaFiere. Ocorre no Centro de Exposições de Bolonha em uma área total de 375.000
metros quadrados (140.000 metros quadrados de área unicamente de exposição). A cada edição acolhe cerca
de 1950 expositores de 50 países exibindo mais de 50.000 modelos de veículos, máquinas e equipamentos

para todos os tipos de processamento agrícola ou "verde" para cada modelo de negócio.

Atividades - Promoção de Negócios
Feiras na Itália

EIMA Internat ional

44ª Exposição Internacional de Máquinas para a Agricultura e Jardinagem

PROMO Promoção de Negócios|

Promoção Integrada



Atividades - Promoção de Negócios
Feiras na Itália

Vinitaly
Feira voltada à Enologia
Data: 20-23 junho 2021
vinitaly.com/it/verona/

B/Open
Feira dedicada ao bio (setores
Agroalimentar e Cosmético)
Data: 9-10 novembro 2021
b-opentrade.com

Marmomac
Feira Internacional do Mármore e Design
Data: 29 setembro - 2 outubro 2021
marmomac.com

A CCIRS, na expectativa de novos
acordos com a Veronafiere,

realizará uma efetiva atividade
promocional das feiras

(presenciais e virtuais) com alto
potencial de matching com os

setores produtivos locais.

Local: Veronafiere
(Viale del Lavoro 8 37135 Verona VE, Itália)

PROMO Promoção de Negócios|

Promoção Integrada



MERCOPAR

Para mais informações, acesse:
mercopar.com.br

Data: 5-10 outobro 2021
Luogo: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1431
Caxias do Sul RS, Brasil)

 A CCIRS adere ao projeto FIERGS de atrair a participação de empresas italianas na edição de 2021 da feira,
especialmente na rodada híbrida do b2b durante a feira. A MERCOPAR reúne tendências tecnológicas da
Indústria 4.0, startups com soluções industriais e promove o estreitamento de laços entre pequenas e
médias empresas. Mais de 12.000 pessoas compareceram à feira em 2020, em ambiente físico e virtual.

Atividades - Promoção de Negócios
Feiras no Brasil

Feira de Inovação Industrial 

PROMO Promoção de Negócios|



Eventos do Sistema Italia com vistas a promover o Made in Italy no quadro da iniciativa "Vivere All´Italiana". 

 Em 2021, incluiremos neste projeto uma série de ações planejadas com o Consulado Geral da Itália de Porto
Alegre, como parte da estratégia de promoção integrada da Itália no exterior pela Farnesina, "Vivere

All'Italiana", e outros programas destinados a promover os negócios da Community Italiana.

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

A área de Promo gerencia projetos, eventos e ações para promover oportunidades de negócios entre
empresas locais, nacionais e internacionais. As atividades do Promo em 2021 são:

PROMO Promoção de Negócios|



13º  Fest ival  di  Cultura e
Gastronomia de Gramado

Data: 30 setembro – 12 outubro 2021
Local: restaurantes, hoteis, cantinas em Gramado RS
facebook.com/FestivalDeGastronomia

Eventos promovidos pelo Consulado Geral da Itália em Porto Alegre.
A CCIRS colabora e divulga aos próprios associados e à classe empresarial.

I tal ian Design Day 2021

V Giornata do Design no Mundo 

Temática: a ser definido
Data: previsão julho 2021
Local: virtual e/ou híbrido

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

Sett imana della  Cucina
Ital iana nel  Mondo

Data: 22-28 novembro 2021
Local: Porto Alegre e principais
cidades da comunidade italiana
no Rio Grande do Sul

PROMO Promoção de Negócios|



Made in  I taly  & Uniagro

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

I tal ia :  Salute & Qual ità  di  Vita  

Período: março - dezembro 2021
Eventos virtuais, híbridos ou presenciais da cadeia produtiva agroalimentar, vinícola e turística sob a
temática italiana. Cozinha italiana no mundo, Made in Italy e marketing são colocados em destaque com este
projeto. Portanto, são esperados webinars, reuniões, degustações e b2b ou b2c com empresas e outras
atividades com os ramos mencionados.

Promoção de produtos típicos italianos
Data: previsão março/abril 2021
Local: online e em base a acordo com parcerios 
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I tal ia :  Salute & Qual ità  di  Vita  

Festur is  2021

Wine South America 2021
Feira da Indústria Enológica na América Latina
Data: 22-24 settembre 2021 
Luogo: Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481 -
95703-364 Fenavinho, Bento Gonçalves RS, Brasil)
winesa.com.br

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

Eventos do Sistema Italia  promovidos e coordenados pelo Consulado Geral da Itália em Porto Alegre.
A CCIRS colabor também juntamenteaoà Enit SP, e divulgando aos próprios associados e à classe empresarial.

Festival de Turismo em Gramado
Data: previsão novembro 2021
Local: Gramado RS, Brasil
Promoção Enit SP
festurisgramado.com
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Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Italia

MobiCaxias  RS-Brasi l  & Infraestrutura@Partnership I tal iana 

Distr i to  TI  RS-Brasi l  & Distr i tos  I tal ianos@Intercâmbio Sinérgico

Polo Químico RS-Brasi l  & I tál ia@Intercâmbio Sinérgico

A área de Promo gerencia projetos, eventos e ações para promover oportunidades de negócios entre
empresas locais, nacionais e internacionais. As atividades do Promo em 2021 são:

Novidades para os Associados
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Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Italia

MobiCaxias  RS-Brasi l  & Infraestrutura@Partnership I tal iana
Projeto das principais infraestruturas rodoviárias e de transporte (rodovias, ferrovias, aeroportos)

da cidade de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) e do setor italiano de infraestrutura.

 A Associação Mobilização por Caxias do Sul - MobiCaxias representa uma aliança entre as
mais importantes instituições públicas, privadas e universitárias visando o futuro da

mobilidade estratégica na região de Caxias do Sul (Projeto Caxias 2040).
 

A MobiCaxias 2040 visa o planejamento urbano para as próximas décadas, com foco inicial
em infraestrutura, turismo e atração de investimentos, abrangendo também os setores

de saúde, educação, planejamento urbano, gestão pública e segurança.
 

A CCIRS propõe-se como um interlocutor estratégico para a criação de mecanismos que
favoreçam uma sinergia  entre os objetivos dos promotores e as oportunidades que se

apresentam no mercado italiano.  
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Pretende-se ativar uma discussão com os representantes institucionais e econômicos do Distrito de TIC do Rio
Grande do Sul, no Brasil, com os distritos italianos do mesmo setor e, em especial, com o parceiro Seprorgs.

 
No Rio Grande do Sul, há um notável desenvolvimento de empresas e parques tecnológicos, já objeto de
grandes investimentos de gigantes mundiais como HP e SAP. Muito trabalho também está sendo realizado

em inteligência artificial.
 

O planejamento, portanto, é de aprofundar este interesse registrado e pretendemos criar uma plataforma de
intercâmbio de conhecimento que possa ser estruturada e consolidada a partir de 2022.

Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Italia

Distr i to  TIC RS-Brasi l  & Distr i tos  I tal ianos@Intercâmbio Sinérgico
Projeto com o Distrito de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Rio Grande do Sul, Brasil,

e intercâmbio sinérgico com o mundo italiano das TIC.
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São previstos diálogos com os players institucionais e econômicos do Polo da Química no Rio
Grande do Sul (realidade já consolidada e de interesse estratégico para os Governos Federal e

Estadual e diversos players da cadeia) e a gigante Braskem,, a maior empresa petroquímica
da América Latina e uma das principais no mercado internacional (faturamento de US$

14,7 bilhões em 2017). 
 

Pretende-se portanto aprofundar este interesse da Braskem e do polo produtivo em questão
no que é proposto em criar vínculos com as Indústrias Química e Petroquímica italiana das

regiões do Norte da Itália, em particular do Vêneto. 
 

O projeto visa criar uma plataforma estruturada que dê uma maior abrangência ao intercâmbio,
que pode ser acionada por meio da organização de uma delegação do Brasil para visitar as

principais empresas italianas.

Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Italia

Polo Químico RS-Brasi l  & I tál ia@Intercâmbio Sinérgico
Projeto com o Polo da Química do Rio Grande do Sul, Brasil, e respectivo Intercâmbio Sinérgico com

os Polos da Indústria Química Italiana.
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Projeto Amazon Itália

A área AsCon oferece suporte a empresas para seus negócios, utilizando-se também de especialistas do
mercado local e internacional. Os serviços AsCon para 2021 são:

ASCON Assistência & Consultoria|

Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA-CCIRS)

Assistência & Consultoria às Empresas

III

Novidades para os Associados



Projeto Amazon Itália

ASCON Assistência & Consultoria|

O Projeto visa atuar com um grupo de trabalho (já iniciado e colocado em prática)
liderado pelo CCIRS e ativo na Itália e no Brasil. Os representantes fornecem todo o
suporte necessário às empresas em termos de orientação profissional e
assistência para garantir que seus produtos possam ser colocados com sucesso
no Marketplace Amazon Itália/Europa. O projeto representa uma verdadeira
inovação na perspectiva dos negócios para empresas brasileiras e latino-
americanas, uma vez que permite empreender por meio do seu comércio na Itália
e posteriormente expandir-se para o resto da Europa.

A seriedade do Projeto CCIRS reside no fato de que a Câmara já estabeleceu as condições em termos de
interlocutores na Itália e a metodologia do projeto para acompanhar imediatamente as empresas

interessadas na iniciativa. É um trabalho desenvolvido na parte final de 2020 e que já registrou forte interesse
no contexto brasileiro e também latino-americano graças à colaboração entre as várias Câmaras.



Em 2010, foi criada a Câmara de Conciliação e Arbitragem do CCIRS, composta por um Conselho Arbitral e
um Tribunal Arbitral, compostos pelos melhores e mais conceituados árbitros e mediadores de elevado

profissionalismo.

A CCA é formada por profissionais na maioria ítalo-brasileiros ou de origem italiana, que falam italiano e
compreendem a cultura e os laços históricos do RS com a Itália. Isso garante um serviço ainda mais eficaz às

empresas italianas, protegendo-as de eventuais riscos. A proposta também é válida para empresas
brasileiras.

Em 2021, a CCA passará por atualizações e inclusões com base na evolução desse sistema e nas novas
necessidades do mercado local e internacional.

 

Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA-CCIRS)

ASCON Assistência & Consultoria|



Assistência e Consultoria às Empresas

ASCON Assistência & Consultoria|

A Assistência e Consultoria de Negócios consiste em três atividades principais para o suporte dos negócios:

Para quaisquer solicitações, entre em contato:
promo@ccirs.com.br

1 Serviços Informativos
e Anál ises de Mercado 
Apresentação do mercado
local, oferecendo uma
primeira orientação útil na
análise das possibilidades
concretas de introdução da
produção italiana no Brasil e
vice-versa.

2 Business Contact

Busca de parceiros de
negócios estratégicos com
potencial para
desenvolvimento de negócios
(players, distribuidores,
fornecedores, etc.),
matchmaking internacional,
organização de reuniões,
interpretação e assessoria da
equipe do CCIRS.

3 Sinergon

Gestão de pedidos
específicos de assistência e
consultoria numa vasta gama
de serviços através de uma
sinergia com especialistas,
coordenada pela CCIRS nas
áreas de: logística e
assistência aduaneira;
estratégias e ferramentas para
novos produtos e mercados.



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

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

Players setoriais

A área Netwoking opera direta e exclusivamente com instituições e atores públicos e privados do Brasil e da
Itália, facilitando a aproximação e integração.

Network Redes de Networking|IV

Rede Brasi l- I tál ia

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 das iniciativas.



Atividades de Rede das CâmAras de Comércio Italianas no Exterior (CCIE)

Rede Cameral

Também em 2021 confirmamos nossa participação nos eventos da rede planejados pela associação
Assocamerestero, seja de forma presidencial, virtual ou híbrida. São oportunidades importantes de

intercâmbio de boas práticas e abertura a novas colaborações. Os encontros proporcionarão, da mesma
forma, a oportunidade de entrar em contato com diversos atores da internacionalização baseados na Itália,

potenciais colaboradores e/ou interlocutores do trabalho da Câmara.

22º Reunião de Secretár ios-Gerais

30ª Convenção das CCIE 

Reunião da Área Mercosul

V



CÂMARA DE COMÉRCIO ITALIANA
Rio Grande do Sul - Brasil

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
ASSOCAMERESTERO

Membro da:

https://twitter.com/CCIRSBrasil
https://www.facebook.com/CCIRS.com.br/
https://www.instagram.com/ccirsbrasil/
https://twitter.com/CCIRSBrasil
https://www.youtube.com/channel/UCJ_0yrSIvGNWrv9exKm9nmQ

