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QUEM SOMOS
Somos uma entidade sem fins lucrativos, que preza pela
responsabilidade social, uma comunidade de negócios que afilia,
de maneira voluntária, empresas e executivos de todos os setores,
que participam ativamente da economia brasileira.
Nossas fortalezas são o tempo, talento e recursos, tanto de nossa
equipe, como de nossos associados e parceiros, com quem
estamos em contínuo movimento para traçar e desenvolver
projetos de impacto, nos âmbitos comercial, social, educativo e
cultural, através de uma agenda que fortaleça e estreite a relação
bilateral Brasil-México..

HISTÓRIA
Em 2004, com a visita do presidente do
México, Sr. Vicente Fox, ao Brasil, foi
instituída a ata constitutiva da Associação
Empresarial México Brasil, a Câmara
Mexicana.
Nascida na cidade de São Paulo, por
iniciativa de um grupo de empresários
mexicanos domiciliados no Brasil, que
buscavam ter um organismo que
representasse seus interesses e unisse o
crescente número de empresas mexicanas
instituídas no país, assim como empresas
brasileiras com interesse no México.
A Câmara Mexicana tornou-se a organização
de maior representatividade empresarial da
iniciativa privada Mexicana no Brasil.
Atualmente representa investimentos
diretos no Brasil superiores a US$ 25 bilhões
e atua na ampliação do comércio bilateral
Brasil – México.

M I S S Ã O
Viabilizar o desenvolvimento e
competitividade das regiões que
representamos, assim como das empresas e
executivos nos âmbitos econômico, cultural e
social.

V I S Ã O
Ser a plataforma líder que concentre e
unifique os interesses dos diferentes atores da
comunidades Brasil-México.

V A L O R E S
• Aperfeiçoamento das relações
• Compromisso com o crescimento e
resultados
• Qualidade e melhoria contínua
• Diversidade
• Ética e transparência
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ASSOCIATIVO

Empresas de todas
nacionalidades, setores
e portes

A Câmara Mexicana é composta por diversas empresas e empresários
associados de todos os setores industriais e de serviço, desde um
microempreendedor a uma grande corporação.
Buscamos aumentar cada vez mais o intercâmbio entre ambos países,
a participação ativa de cada membro enriquece nossos laços.
Há dois meios de ingressar na associação, como pessoa física ou
jurídica.
Empresas: As empresas se filiam através do CNPJ e a cota anual é
calculada conforme quantidade de funcionários. Neste caso a empresa
tem desconto a eventos, serviços, consultoria e diversos outros, além de
indicar funcionários aos programas dirigidos a pessoa física sem custo
adicional.
Empresários e executivos - Há duas modalidades de filiação:

Empresários e
executivos

Programa 'Executivo de Classe Mundial': Homens e mulheres, de
qualquer nacionalidade, ocupando cargos a partir de diretoria, que
desejam ampliar sua rede de networking, desenvolver suas
capacidades, compartilhar seus conhecimentos e abrir portas para
novas oportunidades.
Programa 'Talentosas Expatriadas': Mulheres de todas as
nacionalidades que são ou pretendem empreender e desenvolver
sua carreira no Brasil.

SERVIÇOS
Soft Landing: Este serviço se encontra disponível
em território brasileiro e mexicano.
Informações e gestão de tramites básicos para
viver e trabalhar | Traduções de documentos

Nossos parceiros são
altamente qualificados,
oferecerem assessoria
gratuita indicando quais
serviços são necessários
caso a caso. Associados da
Câmara possuem
descontos especiais nos
serviços contratados.

Capacitação Executiva: Contamos com uma
agenda semestral de eventos que criamos e/ou
coparticipamos. Palestras | Seminários | Rodas de
Discussão| Workshops
Assessoria para Empresas: Contábil | Fiscal
| Trabalhista | Financeira | Legal | Constitucional
| Penal | Societário | Civil | Ambiental | Internacional
| Tributário
Eventos de Interação Social: Sabemos a
importância que é levar uma vida equilibrada, por
isso, criamos eventos onde nossos associados e
suas famílias podem compartilhar entre si, em
diferentes espaços, mas fora do ambiente de
trabalho: Torneios | Jantares | Eventos Esportivos |
Comemorações

SERVIÇOS

Relações com o Governo: Sendo um órgão de representação, consultoria e colaboração com o
Governo, promovemos, canalizamos e difundimos as propostas de nossos associados perante as
organizações correspondentes através dos elos e canais de comunicação que possuímos.
Jornal da Câmara: Agrupamos as informações mais interessantes sobre economia, turismo,
política e questões sociais de ambos países.
Tarifas preferenciais em ambos países: Além dos benefícios que são concedidos pelas próprias
empresas afiliadas, graças aos acordos e convênios firmados com instituições privadas de
diferentes naturezas, nossos associados e seus familiares diretos poderão aproveitar das
negociações especiais de nossas marcas conveniadas.
- Hospedagem em hotéis de diferentes padrões
- Serviços de transporte executivo: Cabify
- Restaurantes
- Salas de coworking (Santa Fe México)
- Lojas gourmet de vinhos e licores (Interlomas Mexico)
- Castelán Joyeros y Orfebres Mexicanos: 20% de de desconto em pins, abotoaduras, moedas
comemorativas e reconhecimentos (República Mexicana)

PROJETOS
Nossos projetos têm foco social. Os
parceiros da Câmara Mexicana
apoiam todas nossas iniciativas, em
especial o Consulado Geral do
México em São Paulo, com o qual,
compartilhamos diversas ações.
Junto a Escola Estadual México, que
há anos foi apadrinhada por
executivos da Câmara Mexicana, nos
comprometemos a apoiar o
desenvolvimento dos mais de 2 mil
alunos.
Temos muitas atividades que
queremos dinamizar e para as
quais, contamos com doações e
trabalho voluntário. Cadastramos
continuamente interessados em
ajudar, todos são bem-vindos.
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