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Áreas de Atuação
As atividades da CCIRS dividem-se em 4 macro-áreas:

Promoção de Negócios

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

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

Informação & Comunicação

INFORMAI

IV

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
Assocamerestero

REDE CAMERAL
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E-mail Marketing

Newsletter@CCIRS

Newsletter

CCIRS&ESPM

Site

Redes Sociais

Conoscere l ' Ital ia
 

Imprenditorial ità in
evidenza

 

Curiosità

Benarrivato
 

Momento Sócio
 

Selo do Sócio -

Convênio CCIRS

Produtos Editoriais Canais Digitais Marketing para SóciosQuadros informativos

A área Informa é responsável pela informação e a comunicação em geral da CCIRS. 

A comunicação digital em 2022 compreende:

INFORMA Informação & Comunicação|I



E-mail Marketing e Newsletter CCIRS 4

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.

Divulgação de ações da CCIRS, dos associados e de parceiros para a rede

de contatos, com conteúdos exclusivos sobre o ambiente de negócios do

Brasil e da Itália. Também contém as atividades realizadas da CCIRS nos

últimos 2 meses, assim como a palavra do presidente.

E-mail Marketing

Newsletter@CCIRS

INFORMA Informação & Comunicação|I



Newsletter CCIRS&ESPM 5

I

Realizada em parceria com a ESPM: Como estaremos em um

ano especial de lançamento, essa newsletter será

confeccionada semestralmente, tendo como perspectiva uma

maior frequência nos próximos anos. A ideia central é entregar

um pequeno compilado de notícias relevantes sobre o

ambiente de negócios Brasil-Itália (elaborados pela CCIRS) e

uma matéria exclusiva produzida por um acadêmico

especializado da Espm em uma temática relevante.

Newsletter@CCIRS-ESPM

INFORMA Informação & Comunicação|



Quadros Informativos 6

@ccirsbrasil

Imprenditor ial i tà
in  evidenza
Novidades e conceitos do

empreendedorismo e curiosidades

sobre os negócios Brasil-Itália.

Os Quadros Informativos são posts que irão apresentar informações interessantes

ao público que serão divulgadas através dos Canais Digitais da CCIRS.

Conoscere  l ' I ta l ia
Apresentando ao público as

regiões da Itália e suas

características.

CCIRS Divulga
Quadro para divulgar

eventos de parceiros da

Câmara.

INFORMA Informação & Comunicação|I

Curiosità
Curiosidades gerais sobre

o Brasil, Itália e a própria

CCIRS e sua rede.



Benarrivato e Momento Socio 7

Promo CCIRS

"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.

Posts mensais para divulgar a

história do associado, enfatizando o

seu sucesso empreendedor, além de

produtos e serviços específicos de

interesse em promover.

INFORMA Informação & Comunicação|

Benarrivato

II



Selo Sócio e Convênio CCIRS 8

I

O Selo Socio é o símbolo anual dos associados e, além da função de

divulgar sua associação na CCIRS, serve para obter acesso a serviços da

câmara e a convênios realizados com parceiros. O selo pode ser utilizado

pelos associados em todos seus meios de comunicação.

O Convênio CCIRS é um projeto para promover e divulgar os produtos e

serviços dos Associados, além de estreitar nossos laços e estimular um

maior consumo dos clientes, por meio de cupons de desconto no e-

commerce e da apresentação do Selo Sócio CCIRS, em lojas físicas.

Tanto o cupom de desconto quanto o Selo Sócio CCIRS serão ambos

disponibilizados a partir do momento de Associação/Renovação.    

Selo Sócio e Convênio CCIRS

INFORMA Informação & Comunicação|



Promoção de negócios 9

Dialoghi d'Affari

(Diálogos de Negócio):

- Tavoli di Discussione

-  Testimonianza Ital iana

Conectando Negócios AHKRS &

CCIRS

SEPRORGS-CCIRS

Especial Home Office: Implicazioni

nel mondo del lavoro

PROMO Promoção de Negócios|II
A área de Promoção de Negócios (Promo) gerencia projetos e ações para promover

oportunidades entre empresas locais, nacionais e internacionais.

Promoção de Eventos 

em Parceiria
Promoção de Eventos

Próprios

Demais Iniciativas

Promocionais

Feiras na Itál ia

Feiras no Brasi l

Rodadas de Negócios

Business@Networking

& Sistema Ital ia



Dialoghi d'Affari (Diálogos de Negócio) 10

PROMO Promoção de Negócios|II
Dialoghi d'Affari (Diálogos de Negócio)

D
IA

LOGHI D
'A

FFARI    
  Testimonianza

Italiana

D
IA

LOGHI D
'A

FFARI    
  Tavoli di

Discussioni
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 de suas

empresas. Isso estimulará investimentos,

alianças e negócios entre as empresas italianas e

brasileiras.

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.

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:



Eventos parceiros 11

PROMO Promoção de Negócios|II

EVENTOS PARCEIROS

SEPRORGS-CCIRS
Conectando Negócios 

AHKRS & CCIRS

Em 2022, faremos uma edição desse

evento já tradicional de nossa

parceira Câmara de Comércio Brasil-

Alemanha Rio Grande do Sul. Assim,

o evento será voltado para a

promoção de networking de

qualidade e futuras negociações

entre empresas.

O SEPRORGS é o Sindicato das

Empresas de Informática do Rio

Grande do Sul. No ano de 2022,

ampliaremos nossa parceria com a

instituição por meio da promoção

de eventos em conjunto,

procurando atender as necessidades

de nossos associados.

Especial Home Office:
Implicazioni nel mondo del lavoro

Ministrado pela nossa parceira e

associada, Denise Fincato

Advogados Associados, o evento

visa promover conhecimento e

responder as principais dúvidas

acerca de questões trabalhistas no

home office.



Feiras na Itália 12

PROMO Promoção de Negócios|II

FEIRAS NA ITÁLIA

BIT

Milano

Data: 10 a 12 de abril
Uma das feiras mais importantes
para a indústria de turismo,
apresentando tendências e
promovendo contatos e negócios.
Mais informações em:
https://bit.fieramilano.it/

Data: 07 a 12 junho
Uma das maiores feiras voltadas
para o setor moveleiro, de design
e decoração do mundo.
Mais informações  em:
https://www.salonemilano.it/it

SIMEI

Milano

Data: 15 a 18 de novembro
Evento internacional voltado para
todo o setor de máquinas e
equipamentos para produtos
alimentícios e bebidas alcoólicas.
Mais informações em:
https://www.simei.it/

https://bit.fieramilano.it/
https://www.salonemilano.it/it
https://www.simei.it/
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PROMO Promoção de Negócios|II

FEIRAS NO BRASIL

Data: 18 a 21 de outubro
Local: 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 2022 da feira, com enfoque na realização de negócios
e promoção de inovações tecnológicas que impulsionem a produtividade.
Em 2021, a MERCOPAR reuniu tendências tecnológicas da Indústria 4.0,
startups com soluções industriais e promoveu o estreitamento de laços
entre pequenas e médias empresas e prevê o mesmo feito para 2022.
Para mais informações, acesse: mercopar.com.br

MERCOPAR

Feira de Inovação

Industrial

https://mercopar.com.br/


BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA 14

PROMO Promoção de Negócios|II

Em 2022, incluiremos neste projeto algumas ações planejadas e coordenadas pelo Consulado Geral da Itália em

Porto Alegre RS, 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. Estão previstas:

BUSINESS@NETWORKING & SISTEMA ITALIA

Ital ian Design Day 2022

Temática: Design e novas tecnologias para um
futuro sustentável
Data: previsão março/abril
Local: virtual e/ou híbrido

13º Festival di Cultura e
Gastronomia de Gramado

Data: 08-20 setembro
Local: restaurantes, hotéis, cantinas em Gramado RS

Winesa: Wine South America

Data: 21-23 setembro
Local: Fundaparque - Bento Gonçalves (RS)
3ª edição da feira da Industria Enológica na
América Latina

Settimana della Cucina Ital iana
nel Mondo

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



Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Itália 15

PROMO Promoção de Negócios|II

MobiCaxias RS-Brasi l  & Infraestrutura@Partnership Ital iana 

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

Projeto das principais infraestruturas de mobilidade (rodovias,

ferrovias, aeroportos) da cidade de Caxias do Sul (Rio Grande

do Sul, Brasil) e do setor italiano de infraestrutura.

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 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)
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PROMO Promoção de Negócios|II

Distrito TI RS-Brasi l  & Distritos Ital 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.

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.

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



Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Itália 17

PROMO Promoção de Negócios|II

Polo Químico RS-Brasi l  & Itál 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. 

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$ 14,7bilhões em 2017). 

Pretende-se portanto aprofundar este interesse do Governo do Estado do RS e demais players envolvidos do polo

produtivo em questão, entre eles a Braskem, no que é proposto em criar vínculos com as Indústrias Química e

Petroquímica italiana das regiões do Norte da Itália, em particular do Vêneto.

Promoção - Distritos e Polos das Cadeias Produtivas: RS-Itália
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ASCON Assistência & Consultoria às Empresas de Negócios|III

Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA-CCIRS)

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 2022 a CCA passará por atualizações e inclusões com base na evolução desse sistema e nas novas necessidades do

mercado local e internacional.

 



Atividades de Rede das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior 19

Também em 2022 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.

23º Reunião de Secretár ios-Gerais

31ª  Convenção das CCIE 

Reunião da Área Mercosul

REDE CAMERAL Assocamerestero|IV

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

De segunda a sexta-feira
09:00–15:00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Fixo: + 55 51 3275-4555

TELEFONE

SITE CCIRS

ccirs.com.br

https://twitter.com/CCIRSBrasil
http://www.ccirs.com.br/
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

