A CIC Caxias do Sul

Contato com a CIC Caxias do Sul

CIC Caxias do Sul

Contact CIC Caxias do Sul
Para ouvir seus clientes, a CIC aplica avaliação em todos os seus eventos e

Fundada em 8 de julho de 1901, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) é uma entidade

cursos, promove avaliação junto às empresas associadas e também disponibiliza,

de classe civil, sem fins lucrativos, que congrega pessoas jurídicas que exercem atividades empresariais na Região

no seu site, duas formas de contato:

Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. É a maior e mais expressiva entidade de classe do interior do Estado. Possui
em seu quadro de associadas aproximadamente mil pessoas jurídicas de micro, pequeno, médio e grande portes que

Ouvidoria: é um meio de comunicação que visa proporcionar a participação e

representam os segmentos da indústria, do comércio e dos serviços.

interação das associadas e comunidade em geral de forma ágil e transparente,
respeitando e preservando a diversidade de opiniões com integridade e

Desde sua fundação, a CIC tem como principal objetivo atuar de forma pró-ativa para servir de modelo à comunidade de

imparcialidade. Os contatos são por meio do preenchimento de formulário, pelo

negócios, visando ao fortalecimento da livre iniciativa e da capacidade de empreender e competir.

ouvidoria@cic-caxias.com.br ou no 0800 644 4546.

Founded in July 8, 1901, the Chamber of Industry, Commerce and Services from Caxias do Sul (CIC) is a civil class entity with non-profit that brings together

To listen to its customers, CIC applies evaluations in all their events and courses, promotes evaluation by associated companies and also make available on

legal persons performing business activities in the northeast region of Rio Grande do Sul. It is the largest and most significant class entity of the interior of

its website two forms of contact :

the state. It has in its associated frame about a thousand legal entities of micro, small, medium and large representing the segments of industry, trade and
services. Since its foundation, CIC aims act proactively to model the business community, aiming strengthening free enterprise and the ability to undertake

Ombudsman: communication that aims to provide the participation and interaction of associates and community in a fast and transparent way, respecting

and compete.

and preserving the diversity of views with integrity and impartiality. Contacts are made through the form-filling at ouvidoria@cic-caxias.com.br or on 0800
644 4546 .

CIC Caxias do Sul Divulgação
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Reunião-almoço

Principais Causas

Missão

Lunch-meeting

Main Causes

Mission

Com a proposta de levar à discussão temas de relevância do cenário econômico, político e social do País e do mundo, a

Adotar uma postura crítica e propositiva, visando à modernização dos

Liderar

CIC realiza às segundas-feiras, exceto nos meses de janeiro e fevereiro, as tradicionais reuniões-almoço.

instrumentos de gestão do Estado, bem como a simplificação e redução

incentivando e fortalecendo a livre

da carga tributária; Estreitar as relações com a comunidade de negócios,

iniciativa e o desenvolvimento

Para cumprir com este objetivo, convida renomados palestrantes, que transmitem sua experiência e conhecimento,

para interpretar suas demandas e, juntamente com empresários de

sustentável de Caxias do Sul e

transformando o almoço em um momento para a troca de informações e possibilitando aos empresários a formação de

todos os portes, influir nos cenários sócio-político-econômicos, deles

Região.

uma rede de negócios.

extraindo o melhor em benefício de toda a sociedade; Estimular, apoiar
e contribuir para o surgimento e qualificação de novas lideranças

a

classe

empresarial,

Leading the business class, encouraging
and strengthening free enterprise and

Através da reunião-almoço a CIC oferece o projeto Aniversário e o projeto Vinícolas. O projeto Aniversário disponibiliza

empresariais e comunitárias; Acessar e disponibilizar informações sobre

sustainable development of Caxias do Sul

a estrutura da reunião-almoço para que as empresas associadas comemorem o seu aniversário. O projeto Vinícolas visa

mudanças de paradigmas e novas tecnologias de gestão, habilitando

and Region.

a valorizar e divulgar a marca e os produtos de vinícolas associadas à CIC, oferecendo vinhos de qualidade ao seleto

o empresário a competir em um ambiente de negócios cada dia mais

público frequentador das reuniões-almoço.

desafiante e inovador.
Adopt a critical and purposeful posture, aimed at modernization of State management tools,

Visão

as well as simplifying and reducing tax burden; closer relations with the business community,

View

to interpret their demands and together with business people of all sizes, influence the
socio- political- economic scenarios, using the best of them for the benefit of the whole
society; encourage, support and contribute to development and qualification of new

Ser referência como entidade

business and community leaders; access and provide information about paradigm shifts

representativa

and new management technologies, enabling business community to compete in a business

empresarial

environment day-by-day more challenging and innovative.

da
e

classe

integrada

à

comunidade.
To be a reference as representative entity of
the business class and integrated into the
community.

Valores
Values
With the proposal to lead to discussion relevant issues of national and global economic, political and social scenario, CIC promotes on Mondays, except in

- Associativismo

January and February, the traditional lunch-meetings.

- Equilíbrio financeiro
To fulfill this objective, CIC invites renowned panelists, bringing their experience and knowledge, making lunch time a moment to exchange information and

- Ética

conducting business network.

- Imagem
Through lunch-meeting, CIC offers Birthday project and Wineries project. The Birthday project provides the lunch-meeting for companies associated to
celebrate their birthdays. The Wineries project aims to enhance and promote brand and product wineries associated with CIC, offering quality wines to a
select audience who goes to lunch-meetings.

- Inovação

Memória & Identidade

- Respeito às pessoas e ao
meio ambiente

Memory & Identity

Momento da Associada

- Satisfação do cliente
- Transparência nas relações

O projeto Memória & Identidade CIC foi criado com o intuito de

Associated Moment

homenagear os empreendedores que passaram pela entidade e

O Momento da Associada é um espaço em que a empresa faz uso de três minutos para apresentação institucional na

deixaram sua marca, bem como preservar o acervo histórico da CIC.

tribuna da reunião-almoço, compreendendo vídeo, slides, banner no saguão do restaurante e entrega de folder no final

Foi inaugurado em novembro de 2007.

- Associations
- Financial balance
- Ethics
- Image
- Innovation

do evento.

The Memory & Identity CIC project was created in order to honor entrepreneurs who have

- Respect for people and the environment

Associated Moment is a space in which the company makes use of three minutes to institutional presentation at the Lunch-meeting tribune, including video,

gone through entity and left their mark as well as preserve CIC’s historical record. This

- Customer satisfaction

slides, banner in restaurant’s lobby and folders delivery at the end of the event.

project was inaugurated in November 2007.

- Transparency in relations
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Organograma

Comissões

Sindicatos Filiados

Organization Chart

Commissions

Affiliate Syndicates

A estrutura da CIC é composta por três

A CIC como entidade de classe, que busca congregar interesses, conta com a filiação de 22 sindicatos patronais, o que

conselhos:

resulta na união de esforços e conquistas para todos os segmentos. Dos 22 sindicatos, 13 estão sediados* na CIC.

- Conselho Superior

CIC, as a professional association that seeks to bring together interests, has a membership of 22 employer associations, which results in joint efforts and

- Conselho Deliberativo

achievements for all segments. Of the 22 unions, 13 are located* in CIC.

- Conselho Executivo

CDL / SPC CAXIAS DO SUL

The structure of CIC is composed of three councils:

Câmara de Dirigentes Logistas / Serviço de Proteção ao Crédito de Caxias do Sul

- Board of Governors
- Deliberative Council
- Executive Board

Diretorias
Directors
A CIC conta com o trabalho voluntário em
17 diretorias formadas por empresários
que promovem ações em prol do

Foto: Giovana Schimitt

*FITEMASUL

COMISSÃO PRÓ-ROTA DO SOL

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Malharias da Região Nordeste do Rio Grande do Sul

Criada pela CIC desde o início das obras, esta comissão lutou pela
conclusão da RST-453 e continua trabalhando para obter melhorias
na rodovia que liga a Região da Serra à BR-101.

SHRBS REGIÃO UVA E VINHO

PRO - SUN ROUTE COMMISSION
Created by CIC since the beginning, the committee fought for the completion of the
RST - 453 and continues to work for improvements in highway linking the Serra Region
to the BR - 101.

*SIMPLÁS
*SINCOTER

Sindicato da Construção Pesada e Terraplenagem de Caxias do Sul

business people who promote actions for business
development.

*SINDERCOL
Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul

01 - Patrimônio
Patrimony

*SINDIALI

02 - Jurídica

Sindicato das Indústrias de Alimentação de Caxias do Sul

Legal

03 - Institucional

SINDIGÊNEROS

Institutional

Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul

04 - Executiva

Foto: Júlio Soares/Objetiva

Executive

COMISSÃO AEROPORTUÁRIA

06 - Comercial

Constituída pela CIC, esta comissão atua em prol de melhorias

07 - Agronegócios

no Aeroporto Regional de Caxias do Sul e pela construção de um

08 - Projetos e Inovação

aeroporto internacional para passageiros e cargas na Serra Gaúcha.

Commercial

Agribusiness

Projects and Innovation

09 - Negócios Internacionais

AIRPORT COMMISSION

10 - Desenvolvimento Sustentável

and the construction of an international airport for passengers and cargo in the city.

International Business

Sustainable Development

Instituted by CIC, this committee acts for improvements in Caxias do Sul Regional Airport

12 - Economia, Finanças e Estatística
Economy , Finance and Statistics

13 - Cultura
Culture

14 - Política Turística e Enogastronomia
Tourist Policy and Enogastronomy

15 - Saúde
Health

16 - Recursos Humanos
Human Resources

17 - Infraestrutura e Política Urbana

- Conselho da Empresária
- CIC Jovem
Also part of the organization chart:

SINDILOJAS

Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul

*SINDIMADEIRA/RS

Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras do Estado do Rio Grande do Sul

*SINDIPETRO

Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Caxias do Sul e Região

Sindicato Rural de Caxias do sul

COMISSÃO DO TREM REGIONAL
Comissão que visa resgatar a utilização do sistema de transporte
ferroviário de cargas e de passageiros como fator de indução do
desenvolvimento e da integração regional.
REGIONAL TRAIN COMMISSION

SINDITRANSPF
Sindicato Intermunicipal das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento Turismo de Caxias do Sul

*SINDIVEST

Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Calçado do Nordeste Gaúcho

*SINDIVINHO/RS

Sindicato da Indústria do Vinho, do Mosto de Uva, dos Vinagres e Bebidas Derivados da Uva e do Vinho do Estado do Rio Grande do Sul

Commission proposes to recover the use of the railway system of cargo and passengers
as development promoting regional integration.

*SINDUSCON
Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul

Infrastructure and Urban Policy

Também fazem parte do organograma:

SINDIJÓIAS

Sindicato das Indústrias de Joalheria e Lapidação de Pedras Preciosas do Nordeste Gaúcho

SINDIRURAL

11 - Desenvolvimento e Competitividade
Development and Competitiveness

*SIMECS

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul

Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho

CIC relies on volunteer work in 17 boards formed by

Communication and Marketing

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Serrana do Rio Grande do Sul

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Caxias do Sul – Região Uva e Vinho

desenvolvimento empresarial.

05 - Comunicação e Marketing

*SESCON SERRA GAÚCHA

COMISSÃO DE ENERGIA
Comissão que trata das questões que envolvem o fornecimento de
energia na Região.

- Business Women Council

ENERGY COMMISSION

- CIC Young

Commission which deals with issues involving the power supply in the region.
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*SINGRAF
Sindicato das Indústrias Gráficas da Região Nordeste do Rio Grande do Sul

SIRECOM
Sindicato dos Representantes Comerciais Caxias do Sul

SIVECARGA

Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de Caxias do Sul
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Orgãos Independentes
Independent organs
Na CIC estão instalados diversos órgãos independentes, que são uma complementação dos serviços que a entidade

Soluções Empresariais

presta as suas associadas, realizada por meio de organizações conveniadas.

Business Solutions

Several independent parts are installed in CIC, which are a complement to the services that the organization provides its associates held by related
organizations.

AANERGS - Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul
ARH Serrana - Associação Serrana de Recursos Humanos
Associação Polo de Moda da Serra Gaúcha
Banco do Brasil
Banco da Mulher de Caxias do Sul
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
Cafeteria Pahela
CONSEPRO / MOCOVI - Conselho Comunitario Pró-Segurança Pública / Movimento Comunitário de Combate a Violência

Ao possibilitar a atualização das tecnologias de mercado, a CIC abre os caminhos do desenvolvimento de suas empresas
associadas, num claro comprometimento de orientá-las diante das exigências da globalização e da competitividade.

CRA - Conselho Regional de Administração

Enabling market technologies updates, CIC opens several ways to develop its associated companies, a clear commitment to guide them through the

Escritório Regional da Junta Comercial do Rio Grande do Sul

demands of globalization and competitiveness.

Parceiros Voluntários de Caxias do Sul

Vantagens em ser Associada

Restaurante SICA

Advantages in being associated

Eventos

A participação ativa da entidade em diferentes segmentos organizados

Events

da sociedade, por meio da presença em conselhos, comissões e

A CIC oferece uma gama de eventos em diversas áreas empresariais, pensados pelos diretores da entidade, com

comitês, resulta em benefícios diretos e indiretos às associadas. A CIC

base nos cenários empresariais, que oferecem informação, conhecimento e inovação para ampliar os resultados das

ainda promove atividades que proporcionam crescimento profissional e

organizações.

intelectual, como cursos e palestras nas diferentes áreas, para os quais
as associadas possuem valores diferenciados.

CIC offers a range of events in several business areas, designed by the entity’s directors based on business scenarios, which provide information, knowledge
and innovation to enlarge the results of organizations.

The active participation of the entity in different segments of organized society, through the

Seminário Dia da Qualidade Caxias

Meeting de Tecnologia
Technology Meeting

Solidarity Dinner

Seminário de Negócios Internacionais

Mês Cultural na CIC

CIC Debate

Business Seminar International

Cultural Month in CIC

CIC Debate

Seminário de Infraestrutura Logística

Encontro da Mulher Empreendedora

Seminário em Gestão de Recursos Humanos

Café com Informação

Caxias Quality Day Seminar

Infrastructure Logistics Seminar

Seminar in Human Resource Management

Palestras sobre Negócios Internacionais
Lectures on International Business

Fórum de Inovação
Innovation Forum

Business Women Meeting

Diálogos da Comunicação

Communication Dialogues

Palestras sobre Saúde

Coffee with info

Lectures on Health

Noite da Salada

Troféu Ítalo Victor Bersani

Salad Night

Trophy Italo Victor Bersani

Programa Miniempresa

Encontro com novas associadas

Minicompany program

presence on boards, commissions and committees, results in direct and indirect benefits for

Jantar Solidário

Meeting with new associated

members. CIC also promotes activities that provide professional and intellectual growth, such
as courses and lectures in different areas, for which the associated have better values.

Cursos
Courses
A entidade oferece mensalmente um amplo portfólio de cursos, palestras e seminários, nas áreas da qualidade, produção,
fiscal, contábil, financeira, administrativa, trabalhista, comercial, segurança do trabalho, negócios internacionais, entre

Seminário de Boas Práticas

Empresário-sombra por um Dia

outras. Além disso, oferece cursos in company.

Conversando sobre PGQP

Vocação para o Sucesso

The entity monthly offers a broad portfolio of courses, lectures and seminars in the areas of quality, production, tax, accounting, financial, administrative,

Seminar on Best Practices
Talking about PGQP

Businessman shadow for a Day
Vocation for Success
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labor, commercial, work safety, international business, among many others. It also offers in-company courses.
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Serviços
Services
CIC Jobs

DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE

Praticidade e agilidade na contratação de profissionais e cadastro de currículos. Este serviço beneficia profissionais
em busca de oportunidades no mercado de trabalho e empregadores da cidade e região. O cadastro de vagas para
recrutamento de profissionais é gratuito para as empresas associadas à CIC, mediante registro de usuário e senha de
acesso.

Orienta sobre programas de qualidade e assessora o Comitê Regional Serra Gaúcha/PGQP/QRS nos itens adesão,
desenvolvimento, avaliação e resultados para as organizações participantes.
ECONOMIA, FINANÇAS E ESTATÍSTICA
Formula indicadores econômicos e de desempenho setorial, analisa e orienta sobre medidas econômicas e realiza,

Convenience and speed in hiring professionals and registration of curriculums. This service benefits professionals seeking opportunities in the labor
market and employers in the city and region. Registration of vacancies for professional recruitment is free for companies associated with CIC through user

mensalmente, pesquisa para apurar o desempenho da economia de Caxias do Sul.

registration and password.

MEIO AMBIENTE

Infraestrutura e Locações

Orienta sobre a coleta, reciclagem, armazenamento e destinação final dos resíduos provenientes das empresas
comerciais, industriais e de serviços, além de desenvolver projetos de pesquisa relativos à proteção do meio ambiente.

Infrastructure and Locations

DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS

A estrutura da CIC está à disposição de suas
associadas, que podem dispor de um auditório,
com

capacidade

para

240

pessoas,

Miniauditório
para 70
pessoas

um

miniauditório, que comporta 70 pessoas, e salas
de apoio com 20 a 40 lugares, equipadas com

Guide on quality programs and advise the Regional Serra Gaúcha Committee/PGQP/QRS items in membership, development, evaluation and results to the

Sala
empresarial
para 12
pessoas

participating organizations.
ECONOMICS, FINANCE AND STATISTICS
Produces economic and industry performance indicators, analyzes and advises on economic postures. Also conducts a monthly survey to determine the

Showroom
para divulgação

performance of Caxias do Sul economy.
ENVIRONMENT

Estacionamento
com 325 vagas

Indicates on the gathering, recycling, storage and disposal of waste from commercial, industrial and services and develop research projects related to

recursos audiovisuais. Completam esta estrutura

Seis Salas
para Cursos

dois restaurantes, uma cafeteria, sala de imprensa

Certificados de Origem

e sistema wirelles, amplo estacionamento, parque
Bancos

verde e pista de caminhada.

environmental protection.

Origin Certificates

Dois
Restaurantes

CIC structure is available to its members, which may have an
auditorium with capacity for 240 people, one mini auditorium,

Pista
de caminhada

which holds 70 people and support rooms with 20 to 40 seats,
equipped with audiovisual resources. Complete this structure

Auditório
para 240
pessoas

Cafeteria

two restaurants, a coffee shop, conference room and wirelles
system, ample parking, green park and a walking path.

A CIC mantém convênio com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) para emissão de Certificados de
Origem. Trata-se de um documento amplamente utilizado nas relações de comércio internacional e sua função é atestar
a origem do produto que está sendo exportado. Além de garantir o acesso preferencial de mercadorias a determinados
países, cumprindo as normas pactuadas em acordos internacionais, econômicos e comerciais, os Certificados de
Origem, conforme sua modalidade, garantem seu acesso a terceiros mercados, segundo critérios do país pretendido,

Publicidade e Propaganda

estabelecidos pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio/Organização Mundial do Comércio (GATT/OMC), instrumento
disciplinador das relações comerciais internacionais, do qual o Brasil faz parte.

Advertising

CIC has an agreement with the Federation of Rio Grande do Sul Industries (FIERGS), for Origin Certificates issuance. This is a document widely used in

A CIC possui diversas opções para divulgar sua empresa. Aproveite a força e a representatividade da CIC para ampliar

international trade relations and its function is to certify the origin of the product that is being exported. Besides securing preferential access of goods to

seus resultados.

certain countries, fulfilling the agreed standards in international economic and trade agreements, Certificates of Origin, as its modality, provide access to

CIC has several options to advertise your company. Enjoy the power and the representativeness of CIC to expand your results.

disciplinary tool of international trade relations of which Brazil is a member.

Painel no amplo
estacionamento
da entidade.
Panel in the large parking of the entity.

Banner rotativo
no site da CIC.
Web banner on CIC website.

third markets, according to target countries criteria, established by the General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization (GATT / WTO),

Anúncio e encarte na
Revista Informações
e Negócios.
Announcement and pullout in the
“Information and Business” Newspaper.

Exposição de produtos
em nosso showroom.
Product exhibition in our showroom.
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Patrocínio
de eventos.
Sponsorship for events.

Convênios
Covenants
A CIC oferece convênios com empresas de diversos segmentos que concedem descontos especiais em seus serviços e
produtos para as associadas à entidade.
CIC offers agreements with companies from various sectors which offer special discounts on their services and products to the associated entity.
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