PROPOSTA GERAL DE ASSOCIAÇÃO

2016
A Delegação Pernambuco e Paraíba é um ponto de assistência oficial da Câmara Ítalo-Brasileira de
Comércio e Indústria do Rio de Janeiro fundada em 1950 e oficialmente reconhecida pelo Ministério
do Desenvolvimento Econômico Italiano e, como todas as Câmaras bilaterais, é uma entidade privada
sem fins lucrativos, cujas atividades dependem da estrutura dos próprios associados e da qualidade dos
serviços oferecidos.

A nossa Câmara pertence a um sistema composto atualmente por 81 Câmaras de Comércio Italianas
presentes em 55 países, com 24.000 Empresas associadas (70% empresas locais) e 300.000 contatos de
negócio gerados a cada ano e é a única fora da Europa a receber a certificação ISO 9001:2008. Desde
2002 obtivemos, também, o certificado da Assocamerestero (Associação das Câmaras de Comércio
Italianas no Exterior) pela qualidade dos serviços prestados.

Dentre as mais importantes iniciativas, promovemos:
 A exportação de produtos brasileiros para a Itália e a importação de produtos italianos para o
Brasil;
 A elaboração de pesquisas de mercado para a identificação das melhores oportunidades
setoriais;
 A identificação de potenciais parceiros para a formação de joint-ventures, de trocas de
tecnologia e dos mais diversos acordos de cooperação comercial;
 A participação nas mais importantes feiras no Brasil e na Itália, e a organização de missões de
empresários para ambos os países;
 A organização de atividades promocionais, eventos, seminários e encontros para os sócios,
dando aos mesmos a oportunidade de estabelecer contatos com a comunidade empresarial
internacional.

Ficamos à disposição para avaliar as propostas de colaboração sugeridas e para fornecer quaisquer
informações adicionais sobre nossas atividades.
Cordialmente,

Alessandro Barillà
Presidente

Fabio Vicenzi
Delegação Pernambuco e Paraíba
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BENEFÍCIOS E VANTAGENS
RESERVADOS AOS ASSOCIADOS
Ser associado à Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio permite que você e sua empresa usufrua de diversos
benefícios e vantagens, entre eles:
1. Divulgação do perfil do associado com os serviços e produtos oferecidos e demandados no Catálogo de
Associados de nossa página web;
2. Divulgação de material ilustrativo do associado (catálogos, brochuras, e folders) dentro da Sede da Câmara,
localizada no prédio da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) e nas sedes da Delegação
Pernambuco e Paraíba;
3. Participação gratuita no programa “Quem é Quem” um mailing exclusivo, onde o associado é apresentado
aos demais membros da Câmara, clientes e parceiros.
4. Participar do network de associados e usufruir dos serviços prestados pelos demais sócios, uma rede de
serviços, por exemplo, de consultoria legal e fiscal, marketing, informática, engenharia, arquitetura, turismo,
regularização de estrangeiros, entre outros.
5. Usufruir um desconto de 50% nos serviços que a Câmara oferece (como traduções, organização de rodadas
de negócios, cálculos de importação, pesquisas de mercado, etc.);
6. Dispor de um cartão de identificação que dá direito a descontos em cerca de 80 estabelecimentos no Brasil
(Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros estados) e 120
estabelecimentos em diversas regiões da Itália;
7. Receber informações periódicas, que encaminharemos com os dados de empresas italianas e brasileiras
interessadas nos seus serviços, notificações de oportunidades de negócio e divulgação da sua empresa em
eventos e feiras as quais participamos;
8. Participar de eventos de trabalho com empresários de todas as câmaras europeias a fim de obter contatos
para ulteriores negócios.
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CATEGORÍAS E QUOTAS ASSOCIATIVAS - (Brasil, Itália e outros países)

2016
REAIS

Brasil
A – Empresas Multinacionais1
A – Grandes Empresas
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B – Médias Empresas / CCIAA3
C – Pequenas Empresas4
D – Sindicatos / Cooper / Associações – Represent. Ativid. Econ.
E – Micro Empresas5
F – Pessoas Físicas
G – Associações Culturais e Sociais / Empresas sem fins lucrativos

Italia
A – Empresas Multinacionais1
A – Grandes Empresas2
B – Médias Empresas / CCIAA3
C – Pequenas Empresas4
D – Sindicatos / Cooper / Associações – Represent. Ativid. Econ.
E – Micro Empresas5
F – Pessoas Físicas
G – Associações Culturais e Sociais / Empresas sem fins lucrativos

R$ 6.690,00
R$ 4.690,00
R$ 3.140,00
R$ 1.760,00
R$ 1.760,00
R$ 895,00
R$ 895,00
R$ 895,00

EURO

€ 2.000,00
€ 1.450,00
€ 960,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 275,00

1) Faturamento anual superior a R$ 25.000.000,00.
2) Faturamento anual até R$ 25.000.000,00.
3) Faturamento anual até a R$ 10.000.000,00.
4) Faturamento anual até R$ 5.000.000,00.
5) Faturamento anual até R$ 1.000.000,00.
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Dados Cadastrais
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
Celular:
Fax:
E-mail:
Site:

UF:

CEP:

+55
+55
+55
www.

Capital Social:
Ano Fundação:
Número de Funcionários:
Faturamento Médio Anual:
Referência Bancária:

Responsáveis
Nome e Sobrenome

Cargo

Existe uma pessoa na empresa que possua fluência em italiano?

SIM

NÃO

Setor de Atividade
Agricultura e/o Pecuária
Comércio
Serviços

Artesanato
Indústria
Outro (Especificar):

Descrição da Atividade
Produtor
Atacadista
Distribuidor
Outro (Especificar):

Representante
Varejista
Finança
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Serviços
OFERTA – Descrição detalhada dos produtos/serviços oferecidos pela sua empresa:

DEMANDA – Descrição detalhada dos produtos/serviços demandados pela sua empresa:

Import&Export
Produtos que EXPORTA atualmente (indique país de destino):

Produtos que DESEJA EXPORTAR para a Itália:

Produtos que IMPORTA atualmente (indique país de origem):

Produtos que DESEJA IMPORTAR da Itália:

Parcerias e Joint-Ventures
Existem perspectivas de cooperação e/ou joint-ventures
com empresas italianas?

Sim

Não

Em quais países sua empresa está presente?
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INDIQUE SUA CATEGORIA ASSOCIATIVA
A – Multinacional
A – Grande Empresa
B – Média Empresa ou CCIAA
C – Pequena Empresa

D – Sindicato / Coop. / Associação
E – Micro Empresa
F – Pessoa Física
G – Assoc. Culturais / Sem fins lucrativos

CLUBE DE BENEFÍCIOS
Qual benefício a sua Empresa poderia oferecer aos demais Associados?
(ex: descontos em produtos e/ou serviços, benefícios, cortesias)

Anexar ao presente documento:
1)
2)
3)
4)

Cópia do Contrato Social e do Estatuto
Cópia do Cartão CNPJ
Copia do RG e CPF dos Sócios
Perfil da empresa

Data:

Carimbo e Assinatura

Encaminhe o presente documento e seus anexos para o e-mail: info.pe.pb@camaraitaliana.com.br

Observações:
Somente após aprovação da proposta de associação pelo Conselho de Administração da Câmara e o
pagamento da cota associativa a empresa ou pessoa física passa a pertencer ao quadro social da Câmara,
pelo período de meses efetivamente pagos;
O pagamento se dará através de Cobrança Bancária, sendo o boleto entregue ao Associado para pagamento
após a aprovação pelo Conselho.
V.PT/2016
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