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  A Câmara de Comércio Italiana Rio Grande do
Sul - Brasil (CCIRS) foi fundada em 1959 em
Porto Alegre. É uma associação que congrega
uma rede de operadores econômicos
estabelecidos no mundo, reconhecida pelo
Governo italiano (Lei 518/70), coordenada pela
Assocamerestero, a Associação das Câmaras de
Comércio Italianas no Exterior. 
  A CCIRS, como rede qualificada de apoio à
internacionalização de empresas, atua como
um ponto de conexão para as que desejam
operar no Brasil e na Itália. Nos seus mais de
60 anos de atividade, consolidou as suas raízes
no sentido de fomentar as relações
econômicas, comerciais, financeiras, turísticas,
culturais e artísticas entre a Itália e o mercado
local, aproximando governos, órgãos
diplomáticos, federações, associações de classe
e demais instituições italianas e brasileiras.

Quem somos

 Missão

Visão

Integrar e concretizar as relações econômicas potenciais e não
somente, entre empresas italianas e brasileiras, principalmente
a Rio Grande, considerando as atuais condições de mercado,
as realidades econômicas e produtivas objetivas, com a
excelência na prestação de serviços.

Prestação de serviços globais, nas diversas áreas das relações e
do comércio internacional, que evidenciam o carácter
binacional, italiano e brasileiro, de uma Entidade oficialmente
reconhecida pelo Governo italiano, parte integrante de uma
rede mundial de Câmaras de Comércio italianas presentes em
mais de 50 países dos cinco continentes.
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Nossos objetivos

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 e promoção de
negócios 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 encontros empresariais e a
conexão de clusters produtivos;

Fornecer expertise sobre como operar no Brasil e na
Itália através da disponibilização de informações e
dados pertinentes aos empreendimentos.
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Áreas de atuação

Informação e Comunicação1.

Esse setor visa comunicar as atividades da CCIRS, promovendo
iniciativas, associados, parceiros, empresas e oportunidades de
negócios no mercado local e italiano.

1.1 Newsletter:

Divulgação de ações da CCIRS, dos associados e de parceiros
para a rede de contatos, com notícias, pesquisas setoriais e
conteúdos exclusivos sobre o ambiente de negócios do Brasil e
da Itália.

1.2 Marketing para sócios:

Divulgação de ações dos  associados  pelas  redes  sociais  e  pelo 
e-mail marketing enviado para a nossa rede de contatos do
Brasil e da Itália.

1.3 Momento Socio:

Além da tradicional divulgação de novos sócios, são feitos posts 
 para divulgar e promover a história, produtos ou inovações do
associado, enfatizando o seu sucesso empreendedor.

1.4 Convênio CCIRS (Selo do Sócio):

O Convênio CCIRS permite que os associados divulguem seus
serviços e/ou produtos com descontos. Assim, o Selo Sócio
destina-se aos nossos associados, podendo usufruir de diversos
benefícios exclusivos.

2. Promoção de Negócios

São eventos para promover o conhecimento dos mercados e
oportunidades Itália - Brasil de intercâmbio e investimento em
diversos setores; participação em feiras e missões de incoming e
outgoing, reuniões b2b durante eventos e visitação a empresas.

2.1 Dialoghi d'Affari (Diálogos de Negócio):

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. O Dialoghi d'Affari compreende os eventos:
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Tavoli di Discussioni (Mesa de Discussões):
oportunidade de empresas italianas e brasileiras de debater e
conhecer as oportunidades, desafios e inovações do mercado de
negócios. As temáticas desse evento englobam as principais
cadeias produtivas do território.  Veja  o  último  evento  clicando      
        .aqui

Testimonianza Italiana (Testemunho Italiano):
Encontros com empreendedores italianos presentes no RS para
contar e comparar as histórias, os desafios e os obstáculos
vivenciados com a temática "A Sustentabilidade e a Conexão 
ao Mundo dos Negócios". A ideia é promover investimentos,
negócios e alianças entre empresas italianas e brasileiras. Veja o
último evento clicando        .aqui

Parceria AHK-RS (Câmara Brasil-Alemanha no Rio
Grande do Sul):
Parceria entre a CCIRS e a AHK-RS a fim de promover
oportunidades que visem os interesses das empresas locais,
alemãs e italianas.

Pacto Alegre:
Propõe o desenvolvimento de projetos que tornarão Porto Alegre
mais competitiva nos polos de inovação e atração de
investimentos. É uma Parceria Público-Privada que reúne os
esforços dos cidadãos de diversos setores para a construção de
uma agenda comum para este fim.

2.2 Eventos com parceiros:

2.3 Missões empresariais:

Clust-ER@RS - Inovação Tecnológica:
Parceria com a região de Emilia-Romagna, promovendo a
inovação tecnológica, os centros de pesquisa, os laboratórios, as
empresas e as universidades. Cooperação entre os dois
territórios: Emilia Romagna e Rio Grande do Sul com foco no
setor agroalimentar.
.

2.4 Feiras na Itália:
clique nos ícones e conheça mais sobre cada feira internacional.

https://ccirs.com.br/noticias-pt/tavoli-di-discussioni-enoturismo/
https://ccirs.com.br/noticias-pt/testimonianza-italiana-participacao-enel-brasil/
https://www.ahkbrasilien.com.br/
https://emo-milano.com/en/homepage-4/
https://en.ecomondo.com/
https://www.eima.it/en/
https://www.veronafiere.it/


2.6 Promoção de Distritos e Pólos das Cadeias Produtivas:
RS-Italia

MobiCaxias RS-Brasil & Infraestrutura@Partnership
Italiana:
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.

Distrito TI RS-Brasil & Distritos Italianos@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.

Polo Químico RS-Brasil & Itália@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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2.5 Feiras no Brasil:
clique nos ícones e conheça mais sobre cada feira internacional.

3. Rede Cameral

Eventos promovidos pela associação Assocamerestero, a
Associação das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (CCIE),
promovendo potenciais negócios, colaborações e acordos entre a
rede de Câmaras Italianas.

https://www.expointer.rs.gov.br/inicial
https://mercopar.com.br/
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4. AsCon (Assistência e Consultoria)

Assistência e consultoria em internacionalização a empresas
brasileiras e italianas que buscam expandir seus negócios, com a
seguinte metodologia:

a) Diálogo entre o empreendedor e a CCIRS sobre o interesse junto
ao mercado italiano e sobre a atuação da Câmara (caso ainda não
seja associado);

b) Agendamento de reunião virtual com o colaborador da Câmara
na Itália para a construção de uma proposta personalizada dos
serviços requeridos;

c) Aprovação entre as partes e realização da proposta AsCon. 

Outros serviços de internacionalização:

- Pesquisa de Mercado e oportunidades;

- Identificação de potenciais parceiros;

- Informações legais e comerciais sobre empresas;

- Informações sobre as principais formas de negócios e
atuação no mercado; 

- Agenda de encontros que poderá ser virtual e/ou presencial;

- Assistência e acompanhamento no processo.

Projeto Amazon Itália:
Projeto que possibilita que produtos dos nossos associados
possam ser colocados no Marketplace Amazon Itália/Europa
com todo o suporte necessário para adequação e inserção no
mercado europeu.

Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA-CCIRS):
Composta por um Conselho Arbitral e um Tribunal Arbitral,
compostos pelos melhores e mais conceituados árbitros e
mediadores de elevado profissionalismo.
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E-mail

Fixo: + 55 51 3275-4555

Telefone

ccirs.com.br

Site CCIRS

@ccirsbrasil

Instagram

@CCIRS.com

Facebook

Camera di Commercio
Italiana Rio Grande do
Sul - Brasile

LinkedIn

@CCIRSBrasil

Twitter

Promo CCIRS

YouTube

Os serviços são destinados preferencialmente para os Associados CCIRS.

Os serviços são prestados mediante aceitação do orçamento e
concordadas formas de pagamento. 

Quaisquer serviços não incluídos neste Catálogo poderão, em qualquer
caso, ser solicitados à Câmara que avaliará a sua viabilidade e condições.

Ainda não é nosso sócio?
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Informações de contato

Das 9h às 15h

Horário de atendimento

Nota sobre os serviços:

Conheça nossos benefícos e associe-se clicando no botão abaixo.

Associe-se

https://ccirs.com.br/associe-se/

