
Câmara de Indústria de Comércio do 

Mercosul e Américas 



Câmara do Mercosul 
 

• Fundada em 1991 na Argentina  
• Sede mudou-se para o Brasil em 1994  
• Entidade civil, de direito privado, reconhecida oficialmente pelos 

países membros. 
• Sem subsídios financeiros  
• Sem vínculos políticos  
• Multisetorial  
• Multinacional  





Missão 
 

Promover os interesses dos empresários do Mercosul em todo o mundo, 
gerando oportunidades e criando condições favoráveis para o 
desenvolvimento de negócios. 
 
Relações Internacionais: 



Comércio Exterior 

Projeto Mercosul for Export   
• Iniciação  
• Prospecção  
• Posicionamento  
Promoção Comercial  
• Feiras Comerciais  
• Rodadas de Negócios  
• Workshops  
• Radicação de empresas/indústrias 
• Abertura de novos mercados 
Núcleo de Pesquisas e Informações 
Negociações Internacionais 
 



Feiras de Negócios 
 



Rodadas de Negócios 



Workshops 
 



Relações Governamentais 

Estreitar alianças estratégicas com o setor público dos   países de 
atuação da entidade, criando ambientes favoráveis para o 
desenvolvimento de negócios. 
  
Principais tópicos de atuação: 
• Investimentos. 
• Convênios Institucionais. 
• Projetos.  
• Negociações Internacionais. 
• Incentivos. 
 
 



CÂMARA DE MEDIAÇÃO E  
ARBITRAGEM DO MERCOSUL 

É um instituto privado criado para resolver litígios através das técnicas de 
mediação, conciliação ou da própria arbitragem. É composto por um corpo 
de árbitros do qual fazem parte advogados, médicos, engenheiros, 
contadores, dentistas, psicólogos, professores, administradores, entre 
outros.  
De acordo com a natureza do processo a ser julgado, as partes escolherão 
os árbitros que irão atuar. Esses árbitros, especializados em suas áreas, 
estarão presentes em todas as fases do processo arbitral, agilizando a 
resolução dos conflitos. 



Comunicação 

Revista Mercosul for Export 
 

• Objetivos: 
Gerar conteúdos que permitam aos leitores um maior 
entendimento das principais questões do Mercosul e 
Américas em diferentes âmbitos: economia, política, 
negócios, turismo, cultura e meio ambiente. A partir 
disto, a publicação também ambiciona ser um meio de 
divulgação de novas oportunidades de negócios, sendo 
o elo de ligação entre a vontade política e normativa 
dos governos e o objetivo comercial dos empresários, 
sempre promovendo os interesses comerciais do 
Mercosul e das Américas em geral. 
 



Comunicação 

Revista - Distribuição: 

• Empresas associadas à Câmara do Mercosul. 
• Associações Comerciais parceiras da Câmara. 
• Associações de Classe dos países do Mercosul. 
• Consulados Brasileiros no exterior. 
• Consulados estrangeiros no Brasil.  
• Entidades Governamentais.  
• Feiras Nacionais e Internacionais. 
• Sala VIP de Aeroportos. 
• Versão eletrônica disponibilizada no site. 



Revista Mercosul For Export  

Perfil do Leitor: 



Comunicação – TV Mercosul 

A TV MERCOSUL tem a 

missão de construir uma 

marca de credibilidade e 

sucesso, gerando novas 

oportunidades de mercado 

entre os países do Mercosul e 

o mundo. 
 



Comunicação – Amexbiz 

O Amexbiz é o site que promove negócios entre as empresas da América Latina e o 
restante do mundo. 
 
Micros, pequenas e médias empresas de qualquer segmento, terão oportunidade de 
impulsionar seus negócios no mercado internacional, de forma prática e segura. 
 
Somos ligados à varias Instituições Internacionais, Governamentais, Estatais 
promovedoras de comercio exterior e em Feiras de Negócios Internacionais, sempre com 
o objetivo de incentivar e promover a interação de empresas interessadas em importar e 
exportar. 
 



Amexbiz 
Entre os serviços oferecidos aos associados, estão: 
• Rodada de Negócios Online. 
• Radar de Negócios Online. 
• Reuniões Comerciais. 
• Marketing. 
  
E mais: 
• Business Book. 
• Show Room. 
• Assessoria Jurídica. 
• Assessoria de Exportação. 
• Missões. 
• Feiras e Eventos. 



Prêmios 

O Prêmio Top Empreendedor é uma iniciativa da Câmara de Comércio de Mercosul e 
Américas e os merecedores do mesmo, serão os que se destacaram nos setores de 
atividades sociais ou econômicas, com foco na iniciativa empresarial. 
Destacando também as personalidades locais dentro do cenário empresarial, que 
contribuíram para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 



Portal Eletrônico: 

Site: www.ccmercosul.org.br 
 

Youtube: www.youtube.com/Mercosultv 
 

Facebook: Câmara de Comércio do Mercosul Brasil 
 

Telefone: 55 11 5524-6370 
 

E-mail: info@ccmercosul.org.br 
 

http://www.ccmercosul.org.br/
http://www.youtube.com/Mercosultv
mailto:info@ccmercosul.org.br

